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Resmi Adı Nijerya Federal Cumhuriyeti

Başkenti Abuja

Resmi Dil İngilizce

Bağımsızlık Tarihi 1 Ekim 1960

Devlet Başkanı Muhammed Buharî

Nüfus 190 milyon

Din İslâm (%50), Hristiyanlık (%34), 
Animizm (%16)

Başlıca Etnik Gruplar Hevsâ, Fûlânî, Yoruba, İba

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası
kuruluşlar

D-8, Commonwealth, BM, Afrika 
Kalkınma Bankası,Afrika birliği

Nijerya, 36 vilayetten oluşan federal bir devlettir. 
Batı Afrika’da bulunur, yüzölçümü 923.768 km2’dir. 
Güneyde 853 km uzunluğunda Atlas Okyanusu 
kıyısı vardır. Batıda Benin, kuzeyde Nijer, doğu-
da Kamerun ve Çad ile komşudur. 2018 sayımına 
göre Nijerya’nın nüfusu yaklaşık 200 milyondur. 
Bu itibarla Afrika kıtasının en yüksek nüfusa sahip 
ülkesidir. Nijerya’da birbirleriyle barış ve huzur 
içerisinde yaşayan 250’den fazla kabile yaşamakta 
ve 400’den fazla dil konuşulmaktadır. Bunlar-
dan bazılarının mahalli yazısı bulunmakla birlikte 
bazılarının ise mevcut değildir. En çok konuşulan 
diller Hevsaca, Fülanice, Kanurice, Yorubaca ve 
İgbocadır.

Devlete adını veren Nijerya kelimesi, Nijer çevresi 
anlamına gelmektedir. Nijer kelimesi ise siyah zenci 
anlamındaki “Nigaru” kelimesinden türetilmiştir. 
Nigaru aynı zamanda zencilere ait olan bir akar-
suyun ismidir. Ülke “Nijerya” ismini bu şekilde 
almıştır.Nijerya’ya bu isim 1898 yılında Lord Flo-
ra Shawn tarafından verilmiştir. Görüldüğü gibi 
bu isim, bir taraftan tanımlayan diğer taraftan 
ise aşağılayan bir içeriğe sahiptir. Zaten öteden 
beri kendini dünya medeniyetinin merkez halkası 
olarak kabul eden Batı hep tanımlamış ve dayattığı 
bu tanımlamanın da yegâne doğru olarak kabul 
edilmesi hususunda ısrarcı olmuştur.

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR
Nijerya, İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gelişmekte 
Olan 8 Ülke (D-8), Afrika Birliği (AfB), Petrol İhraç 
Eden Ülkeler (OPEC) ve İngiliz Milletler Topluluğu 
üyesidir.Nijerya, 1861 senesinde İngiltere tarafından 

sömürgeleştirildi ve 99 sene sonra 1960 yılının 
Ekim ayında bağımsızlığını ilan etti. 1990 yılında 
demokrasiye geçildi, 1997 yılında gelişmekte olan 
8 ülkeden biri oldu. Nijerya’nın bağımsızlığından 
sadece iki sene sonra bu ülkeye elçi atanmasına 
rağmen 1996’daki D-8 zirvesine kadar ilişkilerde 
dikkate değer bir ilerleme kaydedilemedi. Döne-
min Başbakanı Necmettin ERBAKAN’ın Nijerya’yı 
ilk kez ziyaret etmesi ve Ekim 1996’da İstanbul 
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “Kalkınmada 
İşbirliği Konferansı” ile D-8 girşiminin temell-
eri atıldı. Bu girişim iki ülke arasındaki ilişkileri 
geliştirmede önemli bir adım oldu.  (Millî Görüş 
lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurucu lideri 
olduğu D-8 İstanbul’da 15 Haziran 1997 tarihinde 
yapılan Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, 
Nijerya, Pakistan ve Türkiye Devlet ve Hükümet 
başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile ku-
rulan; kalkınmada işbirliğini sağlamaya, üye ülkeler 
arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaya yönelik 
uluslararası bir örgüttür.

D-8 üyeleri, tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve 
potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde 
önemli konum arz etmektedirler. D-8’in başlıca or-
ganları, Üye Devletlerin Devlet/Hükümet Başkan-
larından oluşan en üst organı Zirve, üye devletlerin 
Dışişleri bakanlarından oluşan siyasi karar alma 
organı Konsey ve kendi hükümetleri tarafından 
atanan üst düzey görevlilerden oluşan icra organı 
Komisyon’dur. 
Diğer taraftan, koordinasyon görevini yürütmek 
üzere bir İcra Direktörlüğü de oluşturulmuştur. İs-
tanbul’da 15 Haziran 1997 tarihinde gerçekleştirilen 

NİJERYA
AFRİKA’NIN KALBİ

ÜLKE RAPORU
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Devlet/Hükümet Başkanları zirvesinde işbirliği ve 
proje geliştirme için 10 adet sektör belirlenmiştir. 
Bunlar, ticaret; sanayi; telekomünikasyon ve enfor-
masyon (bilgi); finans, bankacılık ve özelleştirme; 
kırsal kalkınma; bilim ve teknoloji; yoksulluğun 
azaltılması ve insan kaynakları gelişimi; tarım, en-
erji, çevre ve sağlıktır).
Nijerya, 1986 yılından beri İslam Konferansı 
Örgütü’nin üyesidir.

COĞRAFİ YAPI
Nijerya, Afrika’da Atlas Okyanusu kıyısındaki ülkel-
erdendir; kuzeyde Nijer, kuzeydoğuda Çad, doğu-
da Kamerun, güneyde Gine Körfezi, batıda Benin 
Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Resmi adı Nijerya 
Federal Cumhuriyeti (Federal Republic of Nigeria) 
olan ve İngiliz sömürgesi olan ülke 1 Ekim 1960’ta 
bağımsızlığına kavuşmuştur.

923.768 km²’lik yüzölçümüne sahip Nijerya, 200 
milyona yaklaşan nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık 
ülkesidir. Ülkenin başkenti Abuja’dır diğer önemli 
kentleri; eski başkent Lagos, Kano, İbadan, Kadu-
na, Port, Harcourt, Benin City ve Maiduguri’dir.

Güneyde Gine körfezi kıyısında Nijer ırmağının 
taşıdığı alüvyonlardan oluşan geniş delta dü-
zlükleriyle başlayan Nijerya arazisi, kuzeye doğru 
gidildikçe yükselir ve orta kesimlerdeki Jos yay-
lasında yükselti 1500 metreye kadar çıkar. İklim 
okyanusa uzaklık, yakınlık ve yüksekliğe bağlı 
olarak değişikliğe uğrar. Kıyı bölgesinde iki yağmur 
mevsimi görülür; burada yıllık yağışın 2500 mili-
metreyi geçtiği yerler vardır fakat kuzeye doğru 
yağış azalır. Kuzeyde kurak mevsim ekimden 
nisana kadar devam eder. Sıcaklıklar güneyden 
kuzeye doğru artar, en yüksek dereceler güneyde 
35 derece iken kuzeyde ise 41 dereceyi bulur.

Doğal bitki örtüsü kıyı kesiminde bataklık bitkileri-
yle başlayıp iç kesimlere gidildikçe tropikal yağmur 
ormanlarına dönüşür. Kuzeye doğru savanlar 
görülürken daha kuzeyde ise çöl sahasına geçilir. 
Nijer ve Benue nehirleriyle bunlara karışan küçük 
ırmaklar akarsu sistemini oluşturur. Nijer nehrinin 
ülke topraklarındaki uzunluğu 1280 kilometredir, 
Nijer nehrinin üzerinde Kainji barajı yer alır. Nehir 
Benue ile birleştikten sonra yelpaze biçimindeki 
deltasıyla Atlas Okyanusu’na dökülür; aşağı kesim-
leri ulaşıma elverişlidir. Benue’nin Nijerya’daki uzu-
nluğu, 900 kilometredir. Çad Gölü’nün bir bölümü 
de millî sınırlar içerisinde bulunmaktadır.

DEMOGRAFİK YAPI
Nijerya’da nüfusun yaklaşık % 50’si Müslüman, % 
34’ü Hristiyan’dır. Geriye kalanı animisttir. Ülkede 
yaklaşık 150 etnik grubun var olduğu düşünülme-
ktedir ancak etkin etnik gruplar iki büyük kısma 
ayrılır:

1. Kuzey ile iç kesimin kuzey grupları: 
Hevsâlar, Kano, Sokota ve Zaria eyaletlerinde 
yaşar, genelde tarım ve ticaretle uğraşırlar. Bunlar-
dan Fûlânîler göçebe ve yarı göçebedirler.

2. Güney ile iç kesimin güney grupları: Bu 
gruptan Yorubalar köylerde yaşamaktadır ve or-
man kuşağında çok dağınık tarzda yerleşmiştir. Bu 
kısmın ikinci büyük etnik grubu ise İbalar’dır.

Resmî dili İngilizce olan Nijerya’nın çok sayıda 
lehçesi bulunan üç ana dil vardır. Bunlar Yoraba, 
Hausa ve İbo dilleridir. Bu dillerin yanında 300’ün 
üzerinde lehçe konuşulmaktadır.

EKONOMİ
Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı 2018” listesinde 
190 ülke arasında 145’inci sırada yer alan Nijerya, 
diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticar-
et fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek 
ihracatının, gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle 
Afrika kıtasının en önemli birkaç ekonomisinden 
biridir. Kalabalık nüfusu ve sahip olduğu doğal 
kaynaklar ile büyük bir potansiyel taşımakta; ancak 
yolsuzluklar, teknik yetersizlikler, şiddet eylemleri, 
bürokrasi ve mevzuattaki eksiklikler ekonomik 
gelişimi engellemektedir. Nijerya ekonomisinin iki 
temel özelliği devlet ağırlıklı olması (ekonomik faa-
liyetlerin % 80’i) ve ihracatının büyük bir bölümün 
tek ürüne (ham petrol, % 95) dayanmasıdır. Ülke-
deki yabancı yatırımlar petrol sektöründe yoğun-
laşmış haldedir.

Nijerya ekonomisi tarım, hayvancılık ve maden-
ciliğe dayanır. Tarım ürünleri olarak; Japon patate-
si, manyok, darı, Hint darısı, mısır, tütün, palmiye 
cevizi ve yağı, yer fıstığı, kakao, pamuk, kauçuk, 
pirinç ve çeşitli sebzeler başta gelir. Bunlardan 
manyok ile Japon patatesi daha çok güneyde; darı, 
Hint darısı, yer fıstığı ve pamuk kuzeyde; pirinç 
güneydoğunun bataklık sahalarında ve kauçuk 
batı bölgesinde üretilir. Sığır, keçi, koyun ve domuz 
yetiştirilen başlıca hayvanlardır. 
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Ülke hayvan ürünlerinden kösele, koyun, timsah 
ve yılan derisi ihraç eder. İç sularda ve denizde 
yürütülen balıkçılık son zamanlarda gelişme gös-
termeye başlamıştır.

Tabii Kaynaklar
Nijerya’nın en önemli yer altı zenginlikleri kömür, 
petrol ve doğal gazdır. Petrolün bulunmasıyla 
Enugu yataklarından çıkarılan kömürün üretimi 
azalmıştır. Petrol yatakları Calabar, Oloibiri ve Port 
Harcourt’ta yer alır. Diğer yer altı zenginlikleri ka-
lay, kolombit, kireç taşı, demir ve çinkodur. Elektrik 
üretimi kömür, petrol ve doğal gaz kaynakların-
dan elde edilir. Ülkede endüstri daha ziyade pet-
rol, kauçuk, maden, gıda ve giyim sektörlerinde 
yoğunlaşmış; petrol rafinerisi, kauçuk sütü işleme, 
otomobil lastiği, asfalt, demir çelik, çimento, tarım 
aletleri, dikiş makinesi, tekstil, ayakkabı, boya-
vernik, plastik yağ (palmiye, yer fıstığı), sabun, 
konserve (et), tütün, bira, gazoz gibi imalât ve 
otomobil (Peugeot), bisiklet montaj fabrikaları ile 
çeşitli atölye ve imalâthaneler, küçük çaplı gemi 
tersaneleri kurulmuştur. Başlıca ihracat ürünleri 
petrol, kakao, yer fıstığı ve kalaydır; bunlar Avrupa 
Birliği ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 
satılır.

Tarım
Nijerya’nın coğrafi yapısı ve iklimi tarım yapılması 
için geniş imkanlar sunuyor. 910 bin kilometrekare-
den fazla alana sahip ülkenin yüzde 78’i tarım 
arazisi konumunda ancak ülkede ekilebilir arazi 
oranı yüzde 37 civarında bulunuyor. Sulanabilen 
arazi miktarı ise 2012 istatistiklerine göre, 3 bin 
kilometrekare. Ekvator çizgisinin kuzeyinde yer 
alan Nijerya’nın iklimi ise bölgelere göre farklılık 
gösteriyor. Bu da tarımda çeşitliliğe imkan tanıyor.

Ülkenin güneyi ekvatoral iklimin etkisindeyken orta 
bölümlerde tropik iklim hüküm sürüyor. Kuzeyde 
ise daha çok kuraklık görülüyor.

Temel Ekonomik Göstergeler
 2016 2017 2018 2019 2020

GSYİH (milyar $) 405 376 397 445 496

Reel büyüme (%) -1,6 0,8 1,9 2,1 2,5

Kişi başına GSYİH(SAGP,$) 5.943 5.941 6.027 6.098 6.213

Tüketici enflasyonu (dönem 
sonu %)

18,5 15,4 11,4 12,1 11,7

Cari İşlemler Dengesi (milyar $) 2,7 10,4 8,5 -1,6 -1,0

Nüfus (milyon) 184 189 194 199 205

DIŞ TİCARETİ
Nijerya, çoğunlukla dış ticaret fazlası veren bir 
ülkedir; ancak 2016 yılında 2,3 milyar dolar açık 
vermiştir. Gerek ihracatı, gerekse ithalatının 
büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli 
birkaç ülkesinden birisidir. Özellikle son 10 yılda 
ülkenin önemli bir ticaret fazlası verdiği görülmek- 
tedir. Bu durum genel olarak petrol ihracatı ve 
artan petrol fiyatlarıyla ilgilidir. 2012 yılında 143 
milyar dolar olan ihracatı, 2017 yılında 41 milyar 
dolara düşmüş, 2018 yılında ise 53 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise, 2011 yılında 64 
milyar dolarla maksimum düzeye ulaşmış, ancak 
müteakip yıllarda düşerek 2018 yılında 36 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

Nijerya’nın Dış Ticareti (Bin ABD Doları)
YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2009 49.937.460 33.906.282 83.843.742 16.031.178

2010 86.567.913 44.235.269 130.803.182 42.332.644

2011 125.641.031 63.971.542 189.612.573 61.669.489

2012 143.151.183 35.872.509 179.023.692 107.278.674

2013 89.482.086 44.029.048 133.511.134 45.453.038

2014 99.241.744 44.639.457 143.881.201 54.602.287

2015 48.433.351 33.830.879 82.264.230 14.602.472

2016 32.883.045 35.194.301 68.077.346 -2.311.256

2017 40.721.848 28.915.247 69.637.095 11.806.601

2018 52.913.529 36.460.226 89.373.755 16.453.303

Kaynak: Trademap
Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre 
Nijerya’da yıllar itibariyle değişmekle beraber 
ihracatın %94’ünü petrol ve doğal gaz ihracatı 
oluşturmaktadır. Hidrokarbon dışında en önemli 
ihraç kalemleri kakao; yağlı tohumlar ve meyvele-
rdir. Hükümet her ne kadar ihraç kalemlerini çeşi-
tlendirmeyi amaçlamakta ise de bu konuda pek 
başarılı olamamıştır.

YÖNETİM ŞEKLİ
Nijerya’nın yönetim şekli Federal Cumhuriyettir. 
Ülke, toplam 36 eyalet ve federal başkent bölge-
sinden oluşmakta, ABD benzeri başkanlık sistemi 
ile yönetilmektedir. Yürütme yetkisi, halk tarafın-
dan dört yıllığına doğrudan seçilen devlet başkanı-
na verilmiştir. Devlet başkanı tarafından Meclis’in 
üst kanadı olan Senato’ya önerilen bakan adayları, 
öncelikle Senato tarafından incelenmekte ve onay-
landıktan sonra devlet başkanı tarafından bakan 
olarak atanmaktadırlar. Parlamentoda hükümet 
programı okunması ve güven oylaması yapılma-
maktadır.
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Yasama görevini Senato (üst kanat-109 üye) ve 
Temsilciler Meclisi’nden (alt kanat-360 üye) oluşan 
Ulusal Meclis yerine getirmektedir. Her eyaletin 
başında, halk tarafından doğrudan seçilen ve geniş 
yetkileri bulunan bir vali bulunmaktadır. Her eyale-
tin kendi hükümeti ve parlamentosu vardır. Ülkede 
tüm seçimler (devlet başkanlığı, senato, temsilciler 
meclisi, eyalet valiliği, eyalet meclisi) 4 yılda bir 3-4 
haftayı kapsayan bir dönemde yapılmaktadır.

Nijerya’da önemli siyasi partiler; Tüm İlericiler 
Kongresi (APC), Halkın Demokratik Partisi (PDP), 
Uyum Partisi, Tüm İlericiler Büyük İttifakı (APGA) 
ve İşçi Partisi(LP)’dir.

Son devlet başkanlığı ve ulusal parlamento seçim-
leri 28 ve 29 Mart 2015 tarihlerinde, eyalet valiliği 
ve eyalet parlamentosu seçimleri ise 11 Nisan 2015 
tarihinde yapılmıştır. Devlet başkanlığı seçimlerini 
ana muhalefet partisi APC’nin adayı, 1984-1985 
yıllarında askeri yönetimin Devlet Başkanlığını 
yapmış ve 2011 seçimlerinde devlet başkan adayı 
olarak yer almış emekli General Muhammadu 
Buhari kazanmıştır. Katılım oranının yaklaşık %44 
olduğu seçimlerde APC oyların %54’ünü, iktidarda-
ki PDP ise oyların %45’ini almıştır. Böylece, 1999’da 
demokrasiye geçen Nijerya’da PDP, ilk defa seçim 
kaybetmiştir. Yapılan seçimlerden sonra Devlet 
Başkanı Muhammed Buharî görevi 29 Mayıs 2015 
tarihinde devralmıştır.

Nijerya’da Müslümanların liderliğinde önemli bir 
konuma sahip olan Sokoto Halifeliği/sultanlığı 
bugün bile liderliğin babadan oğula geçmesiyle 
devam etmektedir. Kuzeyde sembolik bir öneme 
sahip Sokoto Sultanlığı, 20. sultan Sa’d Ebû Bekir 
tarafından temsil edilmektedir. Asker kökenli 
olan Sa’d Ebû Bekir, Nijerya’nın birliğini koruması 
için uğraşırken Hıristiyanların baskılarına rağmen 
ülkenin İslâm’dan uzaklaştırılmasına karşı çıkmak-
tadır. Aralık 2016’da Hıristiyanların desteğiyle miras 
hukukunda kadın ve erkekleri eşitleyen bir yasa 
tasarısı hazırlanıp Nijerya’da kabul edilmek isten-
miş ancak Sultan “Dinimiz, yaşamımızın tamamı 
için yol göstericidir. Bu nedenle, Allah’ın bize izin 
vermiş olduğu şeyi değiştirmek için herhangi bir 
hamle kabul etmeyeceğiz.” diyerek yasaya karşı 
çıkmıştır.

SİYASİ YAPI
İngiltere, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nijerya’yı 
yönetme konusunda problem yaşayınca ülkeyi 
Müslüman Kuzey, Hıristiyan ve Putperest Güney 
ve Başkent çevresi Merkez olmak üzere üç büyük 
bölgeye ayırdı. Her bölgeye kendi hükümet, par-
lamento ve hukukuna sahip olma hakkını verdi. 
Bununla birlikte bölgeleri güçlü bir şekilde merkezi 
federal hükümete bağladı. Müslümanlar, kendi 
yapılarını korurken federal hükümet ve Güney, 
seküler bir yapıya büründü. Ülkede, İngiliz ka-
nunları, geleneksel hukuk ve İslâm hukuku aynı 
anda uygulandı; Müslümanlar, bu süreçte İslâm 
hukukunu uygulayan mahkemelerin alanını güneye 
doğru genişleterek avantajlı bir konuma geçtiler.

Diğer yandan İngilizler, sömürgecilikleri döne-
minde kendilerine bağlı Siyahî bir elit kitle oluştur-
dular, “siyah emperyalistler” olarak tanımlanan bu 
kitlenin de Beyaz sömürgeciler gibi kendilerine ait 
mahalleleri vardı, halktan ayrı düşünüyor ve ayrı 
yaşıyorlardı. Bu tür yapılara karşı Müslümanlar, 
özellikle Sokoto bölgesindeki yoğunlukları ile anti 
sömürgeci güç olarak öne çıktılar. Nijerya halkı 
nezdinde İslâm’ı, özgürlüğün ve kurtuluşun simge-
si olarak korumaya devam ettiler.

Nijerya’nın bağımsızlığını kazanmasından önce üç 
büyük parti kurulmuştur. Bunlardan Müslümanların 
kurduğu iki parti de görüşlerini Osman Dan Fudî’ye 
dayandırıyor, onun öğretilerine sahip çıkıyorlardı. 
Ancak Muhafazakâr Kuzey Halklarının Kongresi 
(NPC), daha seküler ve İngilizlere daha yakın bir 
duruş ortaya koyarken Kuzey Unsurları İlerici Birliği 
(NEPU) İslâmî bir söylemle öne çıkmıştır.

İslâmcı elitler (eşraf) tarafından kurulan NPC, 
bölgede kendi gücünü tekelleştirmesine izin veren 
İngiliz sömürgecilerle var olan siyasi anlaşmayı 
sürdürme taraftarıyken, NEPU daha köklü İs-
lâmî bir çizgi tutturmuş ve İngiliz sömürgeciliğini 
baskıcı bir sistem olmakla suçlamıştır. Söz konusu 
parti, Kuzey Nijerya’da “sosyal adalet, refah ve 
hakkaniyet toplumu” oluşturmak için çalışmış, İs-
lâmî kesimleri siyasete atılmaları konusunda teşvik 
etmiştir.

1959’da yapılan ilk seçimlerde kuzeyin Nijerya 
Halkları Kongresi (NPC) kazanmış, parti lideri 
Ebubekir Tafawa Balewa başbakan olmuştur. 
NPC’nin bilinen siyasi eğilimine rağmen 
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Müslümanlar iktidara geldikten hemen sonra 
1960’ta ülkenin bağımsızlığını ilan etmişlerdir. 
Ülkenin rejimi 1963’te Cumhuriyet olarak belirlen-
mişse de bu dönemde yapılan anayasa İngiliz yas-
alarının Nijerya’ya uydurulmuş biçimi olarak kal-
mış, bununla birlikte Nijerya sisteminin tepesinde 
başbakan (Westminster) bulunmuş, İngiltere 
Kraliçesi Nijerya kraliçesi olarak da tanınmıştır.

1967’de Biafra bölgesinin isyanı, 20. yüzyılın en 
kanlı savaşlarından biriyle bastırılmış, petrol yatak-
ların bulunmasından sonra ise ülke 29 Haziran 
1975’te General Muhammed liderliğinde askeri 
rejime geçmiştir. Askeri rejimden sonra Nijerya, 
yeni bir anayasaya yönelmiş, 1979’da yürürlüğe 
giren anayasada “Westminster” sistemi terk edilm-
iş, Amerikan tarzı başkanlık sistemi getirilmiş, her 
federal eyalete belli bir özerklik verilmiş; İngiltere 
Kraliçesi devletin başı olmaktan uzaklaştırılmış ve 
modern Nijerya’nın kuruluşundan beri ilk kez şeriat 
hukuku (medeni hukuk) tanınmıştır. Ülkede askeri 
rejim, 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir.

1990’lı yıllarda Nijerya’da İslâm’ın yükselişinden 
rahatsız olan Hıristiyanların İslâm’a yönelik ha-
karetlerinden ve Müslümanların bu hakaretleri 
cezalandırma eğiliminden dolayı Hıristiyan ile 
Müslüman arasındaki gerginlik artmıştır. Kuzey 
Federal Devleti Valisi Ahmed Sani Yerima, kuzey-
deki 12 devlette medeni hukukun ve ceza ka-
nununun şeriata uygun bir anayasal düzeninde 
olması gerektiği konusunda baskı yapmaya 
başlamış; 1999’da ilan edilen Nijerya Anayasa-
sı’nın 275. Maddesinde Şeriat Mahkemeleri’nin 
kurulmasına izin verilmiştir. İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’nün “idam cezası insanlık dışı, onursuz 
ve zalim bir cezadır. Sanığın suçu ne olursa olsun 
hiçbir şart altında idam aklanamaz” diyerek 
yaptığı protesto, Nijerya’daki Müslüman eyaletleri 
Şeriat hukukundan vazgeçirmemiştir. Sonraki 

dönemde de zina suçundan yargılanan Amina 
Lawal adlı kadına ve gazeteci İsioma Daniel’e Hz. 
Peygambere hakaret ettiği gerekçesiyle ölüm 
cezasının verilmesi, Hıristiyan yapılar ve uluslar-
arası İslâm karşıtı güçler tarafından uluslararası 
zeminde konuşulmuş ve protesto edilmiştir.Bu 
durum, Nijerya Müslümanları aleyhine propagan-
daya dönüştürülmüş olmasına rağmen Nijerya 
Müslümanları daha da kararlı bir şekilde Şeriat 
mahkemelerine yönelmişlerdir.

Günümüzde Zamfara, Bauchi, Kebbi, Jigawa, 
Sokoto, Kaduna, Kano, Niger, Borno, Gombe, 
Katsina, ve Yobe olmak üzere 12 kuzey eyaletinde 
Federal Hükümetin İngiliz yasalarının yanında Şeri-
at kanunları da yürürlüktedir.

NİJERYA’DA İSLAM
Nijerya’da İslâmlaşma ilk olarak Hamıd Muhammed 
Mani’nin tebliğ faaliyetleri ile 11. Yüzyılın sonunda 
gerçekleştiği düşünülmektedir. Kitlesel anlamda 
ilk Müslümanlaşmanın ise 13-15. yüzyıllarda ülkenin 
kuzeyinde Mali ve Songay sultanlıkları üzerinden 
gerçekleşmiştir.

16. yüzyılın sonlarında Bornu-Kanem bölge-
sinde çok sayıda cami ve medresenin bulunduğu 
belirtilse de İslâm’ın Nijerya’da asıl yayıldığı süreç 
19. Yüzyıl ve bu süreçte Osman Dan Fudî’nin yap-
mış olduğu cihat hareketidir.

Aralık 1754’te dünyaya gelen Osman Dan Fudî, Batı 
Afrika’nın geniş bir kesitine yayılmış olan Fulanî 
kabilesine mensup ilimle iştigal eden bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kadirî şeyhi Şeyh 
Cibril bin Ömer gibi önemli mutasavvıflardan ders 
almış, bununla birlikte Medine’ye uzanarak Şah 
Veliyullah Dehlevî ve Muhammed bin Abdülvahab 
gibi şahsiyetlerle tanışmıştır. 19. yüzyılın başında 
başlattığı cihad hareketiyle Nijerya’da geniş bir al-
anda hâkimiyet kurmuş, Sokoto Halifeliğini kurarak 
bugünkü Nijerya’nın temelini atmıştır.

Putperest kabilelerin topraklarını fethederek 
Nijerya’da İslâm’ın bugünkü anlamda yer edinme-
sinde en önemli paya sahip olan Osman Dan Fudî, 
bir yandan İbn Teymiyye etkisi ile ilişkilendirilen 
bidat karşıtlığı, diğer yandan Kadirîyye tarikatına 
bağlılığı ile Nijerya’da sünnet konusunda duyarlı 
ama aynı zamanda tasavvufun da öne çıktığı 
İslâmî bir anlayışın yerleşmesini sağlamıştır. Osman 
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Dan Fudi, esasta birleştirme ve uzlaştırmaya dayalı 
bir İslâmî anlayışla öne çıkmış; Nijerya’da İslâmî 
yaşamı bugün de etkili olan bu çizgi üzerinde inşa 
etmiştir.
Osman Dan Fudî’nin cihadıyla geniş Hausa kabilesi 
tam hâkimiyet altına alınamamışsa da 1903’teki 
İngiliz işgaline kadar devam eden Sokoto Hal-
ifeliği boyunca Yoruba ve Nupe halkları İslâm’la 
tanışmış; İslâm Nijerya’da en etkin din hâline 
gelmiştir. Sokoto Halifeliği, kendi topraklarını 
Darü’l-İslâm, çevresindeki putperest kabilelerin 
coğrafyasını ise Darü’l-Harp olarak tanımlamış, 
halkını manevi olarak ayakta tutmak ve putperes-
tlere karşı cihat için sufîlerin ribat teşkilatlarından 
genişçe istifade etmiştir. Ülkenin kuruluşundaki 
ve Müslümanlaşmasındaki bu yapıdan dolayı 
Nijerya Müslümanları hâlen geniş bir tarikat kon-
federasyonu görünümünde olup büyük çoğunluk 
açısından birlik ve uzlaşı içindedirler. Müslümanlar 
ülke nüfusunun tam bir çoğunluğunu teşkil et-
memelerine rağmen, diğer dinlerden kişilerin de 
desteğini alarak ülke yönetiminde en önemli paya 
sahip olmuş, yönetimdeki bu güç sayesinde ülke 
bir İslâm ülkesi olarak öne çıkmıştır.

Nijerya, henüz 15. yüzyılda Portekiz ve İngilizlerin 
esir toplama alanı olmuş, 20 milyona yakın Nijery-
alı yurdundan koparılarak Batılı esir avcılarınca 
yakalanıp köle olarak ülke dışına çıkartılmıştır.

İngiltere, 19. yüzyıl başlarından itibaren Nijerya 
içişlerine karışmaya başlamış, ilk olarak Lagos 
1861’da İngiliz kolonisi olmuştur. Lagos’un ardından 
1885’te Gine Körfezi civarı da İngilizler tarafından 
istila edilmiştir. Bundan sonra Büyük Britanya, 
ülkeyi iki valiliğe ayırarak yönetmeye çalışmıştır.

İngilizler, 19. yüzyılda hâkimiyetlerini pekiştirmek 
için Güney’de putperestleri Hıristiyanlaştırma yolu-
na gitmiş; Nijerya’da geniş bir Protestan Hıristiyan 
kitle oluşturmuştur. İngilizlerin eliyle Hıristiyan-
laştırılan putperestler, Nijerya’daki seküler kesimi 
temsil edenler olarak varlık bulmuşlardır.

Buna karşılık kuzeyde Sokoto Halifeliği 15 emir-
lik hâlinde toplumu Müslümanlaştırma ve İslâmî 
idareyle yönetme sürecini sürdürmüştür. İngilizler, 
1903’te bu bölgeye hâkim olduktan sonra da İslâm 
ve yönetim birlikteliğine dokunamamışlardır. Bun-
dan dolayı İngiliz koloniliği döneminde bile İslâm, 
kuzeyde güçlenmeye devam etmiştir.

İSLAMİ HAREKETLER

Ahmedu Bello ve Nasıru’l-İslâm Cemaati

Modern Nijerya’nın kurucusu olarak kabul edilen 
Ahmedu Bello, 1910 yılında Sokoto’da doğdu. 
Osman Dan Fudî’nin torunu olan Bello 23 yaşında 
siyasetle uğraşmaya başlamıştır. 1940’ta Jam-
miyyar Mutanen Arewa adlı hareketi kurmuş; bu 
hareket, 1951’de Kuzey Halkları Kongresi (NPC/
Northern Peoples’ Congress) olarak siyasi bir 
partiye dönüşmüştür. Ahmedu Bello, 1954’te 
Kuzey Nijerya eyaletinin ilk başbakanı seçilirken 
NPC, Nijerya’nın İngiltere’den bağımsızlaşmasın-
da önemli bir rol üstlenmiştir. Ahmedu Bello, 
Nijerya’nın federal hükümetine ilgisiz kalmasa da 
daha çok kendisini Kuzey Nijerya halklarının hak-
larına adamış; güneyin muhalefetine karşı kuzeyi 
güçlendirme yoluna gitmiştir. İngiltere’de eğitim 
gören ve 1959’da kendisine İngiliz Kraliçesi II. Eliz-
abeth tarafından şövalyelik unvanı verilen Bello, 
İngiltere’ye yakın durmuştur. Adına halen eğitim 
vermekte olan bir üniversite de bulunan Bello, 15 
Ocak 1966’da askeri ihtilal sırasında evi yakılarak 
öldürülmüştür.

Bello, Osman Dan Fudî’nin torunu olmasından 
dolayı Müslümanlar arasında sevilse de Suudi 
Arabistan ve Rabitatü’l-Alemi’l-İslâmî ile yoğun 
ilişkisiyle Nasıru’l-İslâm Cemaati üzerinden ülkeyi 
Vehhabileştirme yönünde çalışmalar içinde olması, 
Nijerya Müslümanları tarafından tepkiyle karşılan-
mıştır.

Bello, 29 Mayıs 1961’de Suudi Kralı Suud bin Ab-
dulaziz ile Cidde’de bir araya gelmiş, ikili arasında 
görüşmelerde İslâm âleminin geneli ve Nijerya’daki 
İslâmî yapıyı etkileyecek kararlar alınmıştır. Aynı 
toplantıda İslâm ülkeleri arasında kültürel işbirliği 
çerçevesinde Rabitatü’l-Alemi’l-İslâmî ‘nin de te-
meli atılmıştır. Rabıta, bir yıl sonra 16 Mayıs 1962’de 
Medine’de kurulduğunda Bello kuruluş töreninde 
teşkilatın amaçlarını açıklayan konuşmayı yap-
mıştır. Bello, Rabıta fikriyatını müsteşarı   Şeyh Ebû 
Bekir el-Cumî (ö. 1996) önderliğinde Nijerya’da 
teşkilatlandırmış; bu amaçla Nasıru’l-İslâm cemaa-
tini teşkil etmiş ve görüşlerini bu cemaat üzerin-
den Nijerya’ya yaymıştır.
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1987’de Suudi Arabistan’da Kral Faysal özel 
ödülünü alan el-Cumî, tercümeler ve telifler yoluy-
la devlet imkânlarından yararlanarak Nijerya’yı Ve-
hhabileştirme çalışmaları yürütmüştür. El-Cumî’nin 
cemaati, Bello’nun katlinden sonra el-Meclisü’l-A’la 
el-Nicerya li-Şuuni’l-İslâmîyye/ Nigerian Supreme 
Council for Islamic Affairs (NSCIA/Nijerya İslâmî 
Faaliyetler Yüksek Konseyi) adı altında varlığını 
sürdürmüştür. Günümüzde Nijerya Müslüman-
larının manevi lideri kabul edilen Sokoto Sultanı 
Sa’d Ebû Bekir aynı zamanda bu teşkilatın da 
liderliğini yapmaktadır. ABD eski Dışişleri Bakanı 
John Kerry, Müslümanlar üzerindeki etkinliği sem-
bolik düzeyde olan sultanı “ılımlı bir kişi” olarak 
övmüştür.

İhvan-ı Müslimin Hareketi
Nijerya’da etkisi zayıf olan İhvan-ı Müslimin hareke-
ti, “Cemaatü Ta’avunü’l-Müslimin Nicerya” (Nijerya 
Müslümanları Yardımlaşma Cemiyeti) adı altında 
Davud İmran Mallas tarafından 1994’te kurulmuş-
tur. Cemaat, klasik İhvan-ı Müslimin teşkilatlanması 
içinde Nijerya’daki diğer İslâmî hareketlerle bera-
ber ülkenin İslâmîleşmesi için çalışmaktadır.

Bid’atlarla Mücadele ve Sünnetin 
İkamesi Cemaati
Camaatü İzalti’l-Bid’a ve İkameti’s-Sünne adı 
altında 1974’te İsmail İdris tarafından Nijerya’nın 
iki yaygın hareketi Kadiriyye ve Ticaniyye’ye karşı 
Selefi bir hareket olarak kurulmuştur.Selefî bir 
çizgide olan hareket, tekfirci yapılara zemin hazır-
ladığı gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Nijerya İslâmî Hareketi
Hareketin kurucusu Şeyh İbrahim ez-Zakzakî, 
Osman Dan Fudî çizgisindeki bir şahsiyet iken 
1980’de İran’a yaptığı ziyarette Şia’ya geçmiş 
ve Nijerya’da İmamiyye mezhebini yaymaya 
başlamıştır. Hareketinin adını Nijerya İslâmî Hare-
keti koyarak diğer hareketleri dışlayıcı bir tutum 
içinde bulunmuş; seçimlere katılmaya karşı çıkarak 
dengeleri hassas olan Nijerya’da Müslümanlar 
arasında tedirginliğe yol açmıştır. Hareketin 2014 
Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı gösterile-
rde Zakzakî’nin üç oğlu öldürülmüştür. Hareket, 
12 Aralık 2015’te Nijerya hükümetinin kendilerine 
yönelik tutumlarını protesto etmiş; bu protestolar-
da da çok sayıda mensubu hayatını kaybetmiştir.

Zakzâkî’nin Şiileşmesinden önce Nijerya’da 
varlıkları bilinmeyen Şiilerin nüfuslarının İran’ın 
yoğun desteği altında 3 milyonu bulduğu iddia 
edilmektedir.

Şia ritüellerini etkili olduğu Kadonâ vilayeti tara-
flarında, Kerbela ve Necef’teki şekliyle, nüfus 
dengesinin ve siyasi etkinliğin hassas olduğu 
Nijerya’ya taşıyan hareket, halkı parasal destekler-
le Şiileştirmek ve Müslümanları bölmekle itham 
edilmekte; bundan dolayı Nijerya Müslümanları 
tarafından şiddetle dışlanarak sistematik baskı 
altında tutulmaktadır. Hareket, buna karşı çıkış 
yolunu içeride Hıristiyanlara ve dışarıda Batı’ya 
yaklaşmakta bulmaktadır.

Boko Haram Örgütü
“Yusufiyye” veya “Sünnet ve Cihada Çağrı İçin Halk 
Hareketi” olarak bilinirken Batılı eğitime karşı çık-
masından dolayı Nijerya dilinde “Batılı eğitim ha-
ram” anlamında Boko Haram diye adlandırılmıştır.
Hareketin kurucu lideri Muhammed Yusuf, Ni-
jerya’yı Şiileştirme hareketinin lideri İbrahim 
Zakzakî ile birlikte iken Suudi Arabistan’a yakınlığı 
ile bilinen Ebû Bekir Lawal ile birlikte Zakzakî’den 
ayrılmış, 1990’da Kado ve çevre vilayetlerde 
Cemaatü’l-Tecdidi’l-İslâm (JTİ)’nin kuruluşuna 
katılmıştır. Cemaat, amacını Şia’nın Nijerya’da etkili 
olmasını engellemek olarak açıklamıştır. Cemaatin 
kuruluşunda etkili olana Ebû Bekir Lawal’in eği-
tim amacıyla Suudi Arabistan’a gitmesi üzerine 
hareketin liderliği tamamen Muhammed Yusuf’a 
kalmış; Muhammed Yusuf’un 2009’da katle-
dilmesiyle hareket, Nijerya’da daha kanlı eylemler 
gerçekleştirmiştir. Boko Haram’ın Nijerya’da tek-
firci fikriyatın önemli ismi Maitatsine olarak bilinen 
Mohammed Buba Marwa (ö.1980)’dan etkilendiği 
düşünülse de hareketin İslâmî hassasiyetinin Suudi 
kurumları tarafından suiistimali ve Şia’nın Ni-
jerya’daki faaliyetlerine karşı tepki olarak doğduğu 
anlaşılmaktadır. Hareket 14 Nisan 2014’te çoğu 
Hıristiyan 275 kız öğrenciyi Çibok kasabasından 
kaçırmakla adını duyurdu. Örgütün bu eylemi, 
Batılı ülkelerce Nijerya Müslümanlarının yöne-
tim üzerindeki etkisi azaltılmak için kullanılmış; 
hükümetin şiddetle mücadele ettiği örgütün 
henüz tam çökmemiş olması ve Batı medyasının 
bu örgüt yüzünden Nijerya Müslümanlarının ülke 
yönetimindeki konumlarını hedefe alması Nijeryalı 
Müslümanları endişelendirmektedir.
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NİJERYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türkiye, 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Ni-
jerya’nın o dönemki başkenti Lagos’ta Ağustos 
1962’de büyükelçilik açmış, 1991’te Abuja’nın 
başkent ilan edilmesinden sonra büyükelçilik 2001 
yılında Abuja’ya taşınmıştır. İslâm İşbirliği Teşkilatı 
ve D-8 Grubu, iki ülkenin buluşma noktalarıdır. İki 
ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Temmuz 2010’da D-8 Zirvesi için Nijerya’ya 
gitmesi ile yeni bir döneme girmiştir. Bu ziyaret, 
Türkiye’den Nijerya’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 
yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. 
Dönemin Hıristiyan Nijerya Devlet Başkanı Good-
luck Jonathan da 2011 Şubat ayında beraberinde 
10 Bakan, 5 Eyalet Valisi ve üst düzey yöneticile-
rden oluşan bir heyetle Türkiye’yi ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart 
2016 tarihlerinde Nijerya’yı ziyaret etmiş bu ziyaret 
iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırmıştır. 
Türkiye firmaları son dönemde Nijerya’ya yer-
leşmiş; ayrıca Türkiye, Nijeryalı öğrencilere dokto-
ra ve yüksek lisans bursları vermeye başlamıştır. 
Yüksek düzeyde ziyaretler yapılsa da Türkiye ile 
Nijerya arasındaki ticari ilişkiler henüz istenilen 
düzeyde değildir. 

Türkiye’nin bu girişimlerinin daha çok İslâm ülkel-
eri arasındaki ilişkilere dayanan iki ülke arasındaki 
ilişkileri geliştireceği muhakkaktır.

NİJERYA’NIN SORUNLARI
Nijerya, zengin petrol kaynaklarına rağmen yol-
suzluklar ve kıtlık gibi doğal sebeplerden dolayı 
ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Bununla birlikte 
Müslüman-Hıristiyan çatışmaları ve Biafara merke-
zli ayrılıkçı hareketler, Nijerya’nın diğer problemler-
ini teşkil etmektedir. Indigenous People of Biafra 
(İPOB/Biafra Yerli Halkları Hareketi) ülkenin gün-
eydoğusunu ayırmak istemekte, bu yönde silahlı 
bir yapı kurarak silahlı eylemler gerçekleştirmek-
tedir. Grup, bağımsızlık isteğinin barışçıl olduğunu 
dillendirerek silahlı güçlerinin sadece güvenliği 
sağlamak için kurulduğunu iddia etse de şiddet 
eylemlerine başvurmaktan uzak durmamaktadır. 
Hareketin başında Hıristiyan Mazi Nnamdi Kanunu 
bulunmaktadır. Ancak hareket, Hıristiyanlar açısın-
dan dinî bir nitelik taşımamakta ve hareketin lideri 
ateizmle suçlanmaktadır.

Ülkenin tüm zenginliğine rağmen Nijerya halkının 
büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altındadır ki, 

esasında Boko Haram gibi yapay örgütleri tetikley-
en unsurlardan birisi de budur. Ülke genel anlamda 
birçok sıkıntıyla mücadele etmek zorunda. Bunlar 
arasında neredeyse en önemlisi sağlıktır. Malarya 
yani sıtma hastalığı çok ciddi boyutlarda. Afrika 
genelinde malaryadan her 30 saniyede bir çocuk 
ölmekte. Nijerya’da da çok yüksek bu oran. Ayrıca 
ciddi seviyelerde AIDS, ebola, katarakt ve astım 
problemleri var. Tüm bunların yanına bir de eğitim 
ve su problemi de var. Kısacası ülke çok zengin 
ama halk çok fakir. Ülkede orta sınıf diye bir şey 
yok; ya çok fakir insanlar var ya da çok zenginler. 
Çok fakir dediğimiz insanlar, ülke nüfusunun ezici 
bir çoğunluğunu oluşturuyor, yaklaşık % 90’ı bu 
durumda diyebiliriz. Geriye kalan % 10’dur.

Müslüman nüfusa Hristiyan nüfuz
Resmi kayıtlara göre halkın yüzde 51`i 
Müslüman’dır. Ancak Müslümanlar, nüfusun yüzde 
70’ini oluşturduklarını belirtiyor. Müslümanların 
geneli Sünni ve Malikidir. Müslümanlardan son-
ra yüzde 33 orana sahip olan Hıristiyanlar gelir. 
Hıristiyanların beşte dördü Protestan, geri kalanı 
Katolik’tir. Halkın yüzde 16`sını da yerel dinlere 
bağlı animistler oluşturur. Çok az sayıda da Ya-
hudi vardır. Yahudiler nüfuslarının az olmasına 
rağmen siyasi olarak güçlü ve yönetime baskı 
yapabilecek konumdalar. Müslümanlar daha çok 
kuzeyde, Hıristiyanlar ise güneyde yoğundurlar. 
Kuzey kesiminin kısmen çöllük arazi ile güneyinin 
ise daha çok ormanlarla ve tarıma elverişli alanlarla 
kaplı olduğunu eklemeyi unutmayalım. Müslüman-
lar, Nijerya Birliğini oluşturan 36 eyaletten Kuzey 
Nijerya’da bulunan 19’unda çoğunluğu temsil 
etmekte olup diğer 17 eyalette farklı oranlarda bu-
lunmaktadırlar. Mutlak İslami çoğunluğa sahip bu 
ülkenin devlet başkanlığını Goodluck Ebele Aziki-
we Jonathan yürütüyor. Hukuk sistemi genellikle 
İngiliz hukuk sisteminin bir kopyasıdır. Çeşitli eyalet 
meclislerinin İslâm ahkâmının tatbikine yönelik 
kararları bu yüzden uluslararası düzeyde tepkiyle 
karşılanmakta, dünya kamuoyunun baskılarıyla 
ülke geri adım atmaya zorlanmaktadır.

Ülkede ciddi bir dinî mücadele yaşanıyor. Genel-
likle Batılı ajanslardan haber devşiren medya or-
ganlarındaki Nijeryalı Müslümanlara ilişkin yayınları 
iyice süzgeçten geçirmeden doğruluğunu kabul-
lenip yorumlamak ciddi yanılgılara sebep olacaktır.



Mayıs
2019

Mayıs
2019

12

İslami Hareketlerin faaliyetleri kısıtlanıyor
Diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi Nijerya`da da 
sömürge dönemi bir cahilleştirme ve fakirleştirme 
dönemi oldu. Bu yüzden Müslümanlar hem din-
lerini öğrenme fırsatı bulamadılar, hem de geçim 
derdine düşürülerek dini konulara daha az önem 
vermeleri sağlandı. Eski diktatör Babangida da 
Müslümanlara sürekli baskı yaptı ve İslâmi çalışma-
lara fırsat vermedi. Onun döneminde çok sayıda 
Müslüman inançlarından ve düşüncelerinden 
dolayı hapse atıldı. Bu baskı uygulaması İslâmi an-
layış sahiplerinin davalarını insanlara anlatmalarını 
engelledi. Buna rağmen İslâm’a gönül vermiş çok 
sayıda insan bütün baskılara göğüs gererek in-
ançları için samimiyetle çalışmaktan geri durmadı.

Çalışmalar daha çok cami ve medreselerde 
yürütülüyor
İslâmi çalışmalar daha çok camilerde yürütülüyor. 
İslâmi eğitim çalışmaları da genellikle camile-
rde veya camilerle bağlantısı olan medreselerde 
yürütülüyor. Devlet İslâmi amaçlı örgütlenmelere 
ve siyasi faaliyetlere pek fırsat vermiyor. Bunda 
ülkedeki Hıristiyan ve Yahudi kitlenin devlet üze-
rindeki baskısının da etkisi var. Sayıları sadece 
birkaç bin olan Yahudiler siyasi alanda oldukça 
etkililer ve bu etkinliklerini Müslümanların aley-
hine değerlendiriyorlar. Hıristiyanlar Müslümanları 
sürekli rahatsız ediyor, bazen onları tahrik eder-
ek çatışmaların çıkmasına yol açıyorlar. Hıristi-
yanlar ülkede yoğun bir misyonerlik faaliyeti de 
yürütüyorlar.

Hristiyan misyonerler her tarafta cirit atıyor
Nijerya’nın başkenti Lagos’taki Müslüman lider-
ler ve âlimler misyonerlik faaliyetlerinin ülkede 
büyümesi hususunda zaman zaman uyarılarda 
bulunuyor. Müslüman liderlerden biri bu tehlikeli 
süreci şöyle dile getiriyor; “Misyonerler artık eskisi 
gibi faaliyetlerini saklamamaktadırlar. Zira dikkat 
çekecek ölçüde güce ve maddi imkânlara ulaşmış 
durumdalar. Açık bir şekilde kurumlarını ilan edi-
yorlar. Yüzde 76’sını Müslümanların oluşturduğu 
bir ülkede örneğin Jos kentinde gözler, Hıristi-
yanlık dinine tabi olmaya çağıran bir sürü levhaya 
takılabilir.

Abartı olsun diye her tarafta misyoner levhaları 
asılı
El-Cezire kanalının Nijerya hakkında yayınladığı bir 
programda gazeteci Esed Taha, Jos kentini ‘Afri-

ka’nın ortasını ve batısının tamamını misyonerlik 
faaliyetlerinin ana merkezi’ olarak vasıflandırmış ve 
tahminlere göre bölgede Hıristiyanların sayısının 
50’li yıllardan beri 5 kat arttığını belirtmişti. Taha 
devamla; “Jos sokaklarında gezdiğinde ne tarafa 
gidersen git karşına beyaz suratlar çıkıyor. Bun-
ların az kısmı yabancı yatırımcılar olup çoğun-
luğu misyoner kurumların aktivistleridir. Nereye 
sırtını dönersen dön, nereye bakarsan bak, abartılı 
görünsün diye mutlaka sana bir kilisenin ya da 
misyonerlik heyetinin yolunu gösteren bir levha 
bulursun. Bu kiliselerin varlığının sebebi şehrin 
nüfusunun çokluğu ya da şehirdeki Hıristiyanların 
oranı değildir. Sadece şehirdeki Müslümanların 
gözüne kışkırtıcı görünmesi içindir. Misyoner akti-
viteler her alanı kapsayacak şekilde genişlemiştir” 
diye açıklamada bulunmuştu.

Ya Hıristiyanlık ya cehalet…
Tüm Afrika’da kol gezen misyonerler ve sömürge-
ci devletler, eğitim sürecinde ilerlemeye çalışan, 
genelde Afrika devletlerinin, özelde Müslüman 
halkın yakasını bırakmaya pek de niyetli değil. Afri-
ka’da yapılan ve hızla yayılan Katolik okullar, bulun-
dukları bölgelerin en iyi örneklerini teşkil edince, 
kimse devlet okulu yapmaya lüzum görmemiş. 
Zaten istese de ekonomik şartlar buna sürekli 
engel olmuş. Ancak Avrupa devletleri tarafından 
Afrika’ya yapılan eğitim yardımları, sadece bu 
Katolik okullara aktarılıyor. Dolayısıyla uygulan-
mak istenen siyaset, ya çocukların okuyup Hıristi-
yan olmalarına ya da okumayıp cahil kalmalarına 
yönelik uygulanıyor. Bu tablo karşısında Müslüman 
halk ise, çocuklarını bu okullara göndermek yerine 
hâlen geleneksel eğitim sisteminin devam ettiği 
medreselere göndermeyi tercih ediyor.

Tek alternatifleri medreseler
Müslüman Afrika halkı medrese eğitimine büyük 
önem veriyor. Onlar için Kur’an ilmi olmadan başka 
bir ilmin manası yok. Medreselerin gelenekler 
üzerine oturan sistemi, halkın ihtiyaçlarına göre 
şekillenmiş durumda. Medreselerde, Afrika’nın her 
ülkesinde uygulanan ve vazgeçilmez bir yöntem 
olan defter ya da kalem kullanmaksızın, sadece 
öğretmenin söylemesi, çocukların da tekrarlayarak 
öğrenmesi ve ezberlemesi yöntemine dayanan bir 
eğitim sistemidir. Zorluklarla elde edilen bilginin 
daha kutsal ve sağlam olduğuna inanan insanlar, 
çocuklarını bazen en uzaktaki medreseye veya 
okula gönderebiliyor. Hatta kimi zaman büyük şe-



Mayıs
2019

Mayıs
2019

13

hirlerden kasabalardaki geleneksel medreselerde 
eğitim almak için yatılı olarak gönderiliyor çocuk-
lar. Luh adı verilen tahta levhalar üzerine yazılan 
her bilgi ve ayet, ezberleninceye dek silinmeden 
bekletiliyor; kimse ezberini iyice tamamlamadan 
silmeye cesaret edemiyor levhalara yazılanları. An-
cak bir günden fazla da kalmıyor levhalara yazılan-
lar. Çocuklar sabahtan medrese dersine, öğlen 
okullarına gidiyor; akşam ise yine okul çıkışlarında 
medreseye uğramadan evlerine dönmüyorlar.

Müslüman Afrika halkı, karşılaştığı her türlü zor-
luğa rağmen eğitim konusunda kendi alternatifi-
ni üretmiş ve çocuklarının eğitimi için çaba sarf 
etmiş. Neredeyse her aileden bir hafızın çıktığı bu 
yerlerde insanlar, her daim sömürgeye ve misyoner 
faaliyetlere karşı direnmiş; eğitim yolunda atıl-
ması gereken her türlü adımı koşullar elverdiğince 
atmış. Çıkarılan çatışmalarda Müslümanlar katle-
diliyor Nijerya’daki Hıristiyan ve laik bürokrasi, dört 
eyalette uygulanan şeriat yönetiminden rahatsız 
olduklarını sürekli ifade ediyor. Müslümanlar ve 
Hıristiyanlar arasındaki etnik ve dini çatışma-
ların şeriattan kaynaklandığını iddia ediyorlar. 
Hıristiyanlar ufak bahaneler öne sürerek sürekli 
Müslüman kesimleri provoke ederek çatışmaların 
çıkmasına sebep oluyor. Çıkan çatışmalarda da 
her seferinde yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. 
Ancak Hıristiyanlar genelde; Müslümanların köy ve 
kasabalarına baskınlar düzenleyerek çocuk kadın 
demeden korkunç katliamlara imza atıyorlar.
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Arnavutluk ve Yunanistan iki Balkan ülkesi olup 
eskiden Osmanlı Devleti’nin idaresi altında kal-
mışlardır. Yunanistan, Osmanlı devletinden 
bağımsızlığını 1832 yılında imzalanan İstanbul 
Anlaşması neticesinde ilan etmiştir. 1821-1829 yılları 
arası süren ve Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden 
bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklan-
madır. 

Arnavutluk ise Osmanlı’nın Balkanlar’da git gide 
zayıflanması ve geriye çekilmesi durumunda Bal-
kan Savaşları sonrası 1912 yılında bağımsızlığını ilan 
etmiştir.

Arnavutluk’un bağımsızlığını kazanmasından bu 
yana komşu ülkeleri ile iyi geçindiği pek söylen-
emez. Osmanlı bakiyesi olup ve Osmanlıdan en 
son ayrılan toprak parçası olması nedeniyle komşu 
ülkelerin kendi üzerinde emperyalist ve işgal 
emelleri hep olmuştur. 

Komşu ülkesi olup Arnavutluk ile iyi geçinemeyen 
ülkelerden bir tanesi de Yunanistan’dır. Yunanistan 
Arnavutluk toprakları üzerindeki emellerini tarih 
boyunca olduğu gibi günümüzde de sürdürmek-
tedir. İki ülke arası ilişkilerini en genel tabir ile tarihi 
rekabet ve gerginliklerle tanımlamak mümkündür.  
Bunun için iki ülke arasında sıcak çatışma olmasa 
da kültürel ve siyasal olarak gerginlik her zaman 
devam etmektedir.

İki ülke arası gergin ilişkilerinden bahsederken 
Çameriya sorununa değinmeden olmaz. Arnavut-
luk’un güneyinde kalan Çameriya  bölgesi Balkan 
Savaşı sonunda, 1913’de yapılan Londra Büyükelçil-
er Konferansı’nda etnik ve azınlık bir bölge olarak 
Yunanistan’a teslim edildi. Bu tarihte Arnavutluk 
güney topraklarının büyük bir kısmı Yunanistan’a 
geçmiştir. Yunanistan bu toprakları işgal ettikten 
sonra etnik temizlik yapmaya başlamıştır. 

1910 yılında yapılan nüfus sayımında bölgede 
83.000 Arnavut yaşıyordu. ÇameriyaArnavutları-
na İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan General 
NapoleonZervas’ın kuvvetleri tarafından katliam 
gerçekleştirildi. 1944 Haziranı’ndan 1945 Mart’ına 
kadar süren etnik temizlik harekâtı sırasında 2.900 

erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadı-
na tecavüz edildi, 68 köy ve 5 bin 800 ev yakıldı. 
Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 
35.000 civarında Arnavut Çameriya bölgesinden 
Arnavutluk’a ve Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldı.
Dünya savaşlarından önceki döneme ait nüfus ver-
ilerine göre Çameriya nüfusunun %84’ü Arnavut 
ve geriye kalan %16’sı Yunan ve Ulah’tır (Vlah). 19. 
Yüzyıla ait bir başka veriye göre nüfusun %80’i 
Müslüman ve %20’si Hıristiyan Ortodoks’tur. Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra bölgede din konusunda 
nüfusta %50’si Müslüman, %50’si ise Hıristiyan 
şeklinde bir denge kurulduğu görülmektedir. 

Tarihi gelişmeleri izleyince, Ortodoks olmayan her 
vatandaşına kuşkuyla bakan Yunanistan, Çamer-
iya sorununu çözmek yerine üzerini kapatmayı 
tercih etmektedir.Çameriya sorununun, Arnavut-
luk siyasi elitleri arasında hararetli tartışmalara 
yol açmasına rağmen bu konuda çok az yol kat 
edildiği de aşikârdır. Geçtiğimiz son yıllarda, 
çeşitli Çameriya organizasyonları ve diaspora 
grupları; mağduriyetlerini, istek ve hedeflerini 
uluslararası topluma duyurabilmek için çeşitli 
faaliyetler gerçekleştirmiştir. Arnavutluk’un önde 
gelen siyasi partileri Çameriya konusunda çok 
sayıda açıklama yapmış ve çok sayıda parlamento 
kararı önermişlerse de somut bir sonuca varama-
mışlardır. Yunan hükümeti ise, “ÇameriyaSorunu ” 
diye bir sorun olmadığını iddia ederek Arnavutluk 
Hükümeti ile diyalog kurmaktan kaçınmıştır.

İki ülke arası diğer bir sorun ise Yunanistan’da 
yaşayan Arnavut topluluklar ve göçmen işçile-
rdir. Yunanistan’daki Arnavut topluluğu özellikle 
1980’lerin sonu ile 1990’lı yılların başlarından itibar-
en bireysel veya kitlesel halinde yasal veya kaçak 
yollarla Yunanistan’a gelen ve gene yasal veya 
kaçak yöntemlerle iş arayıp bulan/bulamayan,

ARNAVUTLUK-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
VE DENİZ SINIRI ANLAŞMASI

ANALİZ



Mayıs
2019

Mayıs
2019

15

sayıları yaklaşık 650 ile 900 bin arasında seyreden 
göçmen işçi Arnavut’lardır. Bunlar Yunan makam-
ları ve de Yunan kamuoyu tarafından potansiyel 
suçlular olarak görülmektedir. Yunanistan’daki 
Arnavut fobisi bu azınlığa dair önemli insan hakları 
ihlallerine sebebiyet vermiş ve vermektedir. Yunan-
istan hükümeti aynı zamanda halayürürlükte olan 
Arnavutluk ile savaş kanununu ortadan kaldırmadı. 
Yunanistan ve Arnavutluk arasında bu kökleşmiş 
sorun iki ülke arasında savaş halinin resmi olarak 
sürmesine de neden olmuştur.
 
Ayrıca iki ülke arası en büyük problemlerden bir 
tanesi de İyonDenizi’nde kıta sahanlığının belirlen-
mesidir. 

Nitekim iki ülke arası kara ve deniz sınırları 1925-
1926 yılları arasında belirlenmiştir. 1926 yılından bu 
yana geçen 80 yıllık süreçte iki ülke arasında deniz 
sorunu gündemde olmamıştır. Aslında tarihi ve 
hukuki eksende baktığımızda iki ülke arası ilişkile-
rinde deniz sorunu diye bir sorun rastlanmamakta. 
Şayet  böyle bir sorun olmuş olsaydı 1914 yılında iki 
ülke arası diplomatik ilişkilerin başlamasıyla birlikte 
geçen bu yüzyıllık süreçte bu sorun görüşülmüş 
olurdu. Yunanistan hükümeti 1926 yılında varılan 
deniz sınırı anlaşmasına hiçbir zaman itiraz et-
memiş, tam tersine onu kabul etmiştir. Yunanistan 
Dışişleri BakanıNikosKotzias 3 Temmuz 2018 basın 
açıklamasında; Yunanistan devleti 1926 ParisAn-
laşması’nda belirlenen deniz sınırlarını kabul et-
tiğini açıkladı. Aslında iki ülke olmayan bir sorunu 
tartışmaya açmış oldular.

Peki, Yunanistan neden deniz sınırını tartışmaya 
açmış oldu?
2006 yılında BedOil Arnavutluk’a ait deniz ege-
menlik bölgesinde yaptığı aramalar neticesinde 
zengin petrol ve gaz yatakları keşfetti. Bu durum-
da Yunanistan, arama yapılan bölgede şirketin 
Yunanistan’a ait deniz sınırını ihlal ettiğini iddia 
ederek Arnavutluk ile deniz sınırı sorununu tartış-
maya açtı. Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki 
deniz sınırı sorununun 2009 yılında imzalanan 
deniz anlaşması ile aşılması hedefleniyordu. Ancak 
anlaşma ile Arnavutluk’un 225 kilometrekarelik 
kara sularından feragat edeceğinin anlaşılması 
üzerine Arnavutluk Anayasa Mahkemesi söz konu-
su anlaşmayı iptal etti. Deniz sorunu; 2009 yılında 
iki ülke arası yapılan anlaşma ve sonrasında An-
ayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle gün 

yüzüne çıktı ve iki ülke arası en büyük diplomatik 
sorun haline geldi. Anayasa mahkemesi kararın-
da; dışişleri bakanlığının ülkenin deniz sınırlarını 
değiştirme veya tartışmaya açma yetkisi ol-
madığını belirtilmiştir. Aslında 27 Nisan 2009’da iki 
yıl süren görüşmeler neticesinde, kıta sahanlığının 
ve diğer deniz alanlarının sınırlandırılması konu-
lu anlaşma, BaşbakanlarBerişa ve Karamanlis’in 
katılımıyla iki DışişleriBakanıLulzim Başa ve Dora 
Bakoyanni tarafından imzalanmıştı.
Anlaşma her ne kadar iptal edilmiş olsa da tara-
flar yeniden anlaşmak adına masaya oturmaktan 
vazgeçmediler. 2009 yılından sonra görüşmelerin 
ikinci seansı Kasım 2017’de başladı. Bu bağlamda 
iki yıldan uzun bir süredir gizli olarak yürütülen 
müzakereler, iki ülkenin dışişleri bakanlarının 
yaptığı açıklamalarla gün yüzüne çıktı. Yapıla-
cak olan yeni anlaşma ile Yunanistan deniz ege-
menliğinin 6 mil’den 12 mil’e çıkarılmasının kabul 
edilmesi bekleniyor. Arnavutluk hükümetinin 
Dışişleri Bakanı ise açıklamasında; yeni bir anlaşma 
yapmakla eski anlaşmaya göre Arnavutluk’un daha 
kazançlı çıkacağını belirtti.

Arnavutluk siyaseti de bu konu nedeniyle o kadar 
sıkışmış durumda ki 2009 tarihli anlaşmayı mah-
kemeye getiren Edi Rama şimdi “Bu uzlaşmazlığı 
sona erdirmek zorundayız. ” açıklaması yapıyor. 
2009 anlaşmasını yapan SaliBerişa ise şimdi 

EdiRama’yı 1000 metrekarelik deniz alanını Yunan-
istan’a vermekle suçluyor. İktidar muhalefete, 
muhalefet iktidara taşınıyor ancak ülkenin deniz 
egemenliğinin Yunanistan’a devredileceği suçla-
ması sürüyor. O zaman iktidarda şimdi muhalefette 
olan Demokrat Parti, hükümeti deniz sınırında bir 
satış planlaması yapmakla suçluyor ve uluslararası 
mahkemeye gidilmesini öneriyor.
Arnavutluk çıkarlarını zedeleyen böyle bir an-
laşmanın nasıl ve neden kabul edildiği sorusu 
önemlidir. Atina’nın Arnavutluk’un Avrupa ile 
entegrasyonu engelleyeceği tehdidiyle Tiran’ı adil 
olmayan bir anlaşmayı kabul etmeye zorlamak-
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ta. Yunanistan tarafı da bu anlaşmayı bir an önce 
sonlandırmak istemekte çünkü hazırlıklarını tama-
mladığı hidrokarbon arama ihalesine çıkabilmesi 
için deniz egemenlik bölgelerinin belirlenmesi 
gerekiyor. Yunanistan iddiaya göre Mısır ve Libya 
ve İsrail’le yapacağı Münhasır Ekonomik Bölge 
sınırlandırma müzakerelerinin son aşamasında 
emsal olarak kullanmak için de Arnavutluk’la bir an 
önce anlaşma imzalamak istiyor. Arnavutluk’un da 
acelesi var çünkü Avrupa Konseyi’nin Balkanlarla 
ilişkilerini marttan sonra tartışması planlanıyor ve 
bu konunun Arnavutluk’un AB üyelik müzakerel-
erini başlatma kararını etkileyeceğine inandırılmış 
durumda.Şimdi yeniden müzakereye razı olmuş 
görünen Yunanistan, 2009 Anlaşması’nın mad-
delerini şart koşan açıklamalardan geri durmuyor. 
Dolayısıyla masada olan aslında hala aynı an-
laşmadır.

Komşu ülkelerin, Avrupa Birliğinin ve ABD’nin 
tutumuna baktığımızda farklılıklar görebilmek-
teyiz.  2009 deniz anlaşması olsun 2017 yeniden 
başlatılan görüşmeler olsun ABD, İtalya ve Türkiye 
anlaşmanın uluslararası hukuki kurallara aykırı ol-
duğunu belirtmişlerdir. 
Avrupa Birliği KomiseriJohannesHanh ise bir savaş 
sebebi olarak gördüklerini kaydetti. 

Sonuç
İki ülke arasında böyle bir anlaşmaya varılması 
durumunda ileride büyük sıkıntılar doğuracağı 
kesin gibi görünmekte. Anlaşmanın gerçekleşmesi 
durumunda Balkanlar’da sağlanmış olan siyasi ve 
kültürel istikrarı ilerleyen zamanlarda zedeleyeceği 
tahmin edilmekte.
Birinci olarakArnavutluk Anayasa Mahkemesi den-
iz sınırı anlaşmasını 15 Nisan 2010 tarihi kararında 
asılsız ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 
geçersiz saymıştır.   

İkinciolarakülkeler arası deniz sınırlarını tartışmaya 
açmak aynı zamanda uluslar arası hukuki anlaşma-
lara aykırıdır. 1913 yılında yapılan Londra Barış 
Konferansı ile Balkan ülkeleri arası sınırlar belirlen-
miştir. Ayrıca 30 Temmuz 1926 Paris’te yapılan an-
laşma ile büyük güçler Arnavutluk, Yunanistan ve 
Yugoslavya arasındaki sınırları belirleme konusunu 
diğer katılımcı ülkelerin onayı ile kapatmıştır.                                                                                                                                     
 Üçüncü olarak1926’dan bu yana tarihi ve hukuki 
sürece baktığımızda deniz sorunu diye bir sorun 
görmemekteyiz. 

Olmayan bir sorunu tartışmaya açmak Balkan-
lar’daki istikrarı zedelemekle ileride büyük yaralara 
sebep olabilir. 

Diğer yandan bu görüşmelerin uzun zaman 
sürdüğü için ve yapılan baskılardan dolayı bazı 
yerli ve yabancı diplomatik kaynaklara göre 
Yunanistan deniz egemenliğinin 6 mil’den 12 
mil’e çıkarma kararından vazgeçtiği söyleniyor. 
Önceden müzakereler gizli yürütülüyorken bu kez 
müzakerelerin her aşaması Arnavutluk Cumhur-
başkanı İlirMeta’nın onayından geçiyor ve dahası 
böyle olduğunda basın yoluyla vurgulanmış oluyor.
Gerçekten yeni bir anlaşma ortaya çıkar mı bilin-
mez ancak basının ve kamuoyunun şahitliğinde 
usul kurallarına riayetin bu kez sağlandığı açık.

*KAYNAKÇA :
*https://www.dw.com/sq/%C3%A7%C3%ABshtja-
e-detit-mes-shqip%C3%ABris%C3%AB-e-greq-
is%C3%AB-e-m%C3%ABsime-p%C3%ABr-diplo-
macin%C3%AB/a-43656379
*https://www.batitrakya.org/yazar/gozde-kilic-ya-
sin/yunanistan-arnavutluk-deniz-siniri-gorusm-
eleri-ve-turkiyeye-etkisi.html
*http://www.gazetadita.al/z-kryeminis-
ter-cdo-bisedim-me-greqine-per-kufirin-eshte-an-
tikushtetues/?fbclid=IwAR1LdUOovOBZX224JN-
F8ZWnF8f38iKEXYbN9pUeyc2ZSLpRTGa2N-
JqZxXyo
*http://timebalkan.com/yunanistan-ve-arnavut-
luk-arasinda-deniz-siniri-anlasmasi-ve-turkiye/
*https://balkanweb.com/pakti-de-
tar-me-greqine-dhe-diplomacia-nderkombetare/
*http://www.ekskluzive.al/ceshtja-e-detit-pre-
sioni-i-turqise-greqia-terhiqet-nga-zgjerimi-i-ku-
firit/
*http://www.tuicakademi.org/yunanistan-arnavut-
luk-kita-sahanligi-anlasmasi/

Hazırlayan:
Alican ULAJ
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Rusya’nın bir numaralı ticari ortağı yaklaşık 
olarak %41’lik pazar payı ile AB öne çıkıyor. 

İki ekonomi arasındaki ticari ilişkiler düzenli olarak 
büyürken rekor seviyeye ulaştı.

AB’nin Rusya’ya ihracatında makine ve ulaştırma 
ekipmanı, kimyasallar, tıp ve tarım ürünleri ağırlık 
kazanıyor. AB’nin Rusya’dan ithalatında ise ham-
madde ve doğalgaz öne çıkıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne (EIA) göre 
Rusya, petrol ithalatının% 84’ünü, doğalgaz 
ithalatının ise % 76’sını Avrupa ülkelerine yapıyor.
Rus petrol ve doğalgazının en büyük ithalatçısı Al-
manya iken İngiltere, doğalgaz ihtiyacının % 6’sını 
Rusya’dan karşılıyor.
 
Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret 
hacminin, 2018 yılının ilk beş ayında 2017 yılının 
aynı dönemine kıyasla % 22,1 artarak 119,7 milyar 
dolara çıktığı bildirildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından 
açıklanan rakamlara göre Rusya ile AB arasındaki 
ticaret hacmi 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre % 22,1’lik artışla 
119,7 milyar dolara yükseldi.

Rusya’nın AB’ye ihracatı aynı dönemde 2017’ye 
göre % 24,5 artarak 83,4 milyar dolara yükselirken 
Rusya’nın bu bölgeden ithalatı % 16,9’luk artışla 
36,3 milyar dolara çıktı. AB ile ticaretin Rusya’nın 
toplam ticaret hacmindeki payı da bu yılın ilk beş 
ayında geçen yıla kıyasla 0,5 puanlık artışla   % 
44,6’ya yükseldi.

Yaptırımlara Rağmen Rusya ve A.B. Ticareti
Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü AB’nin 1 Ağus-
tos 2014’te resmen yürürlüğe koyduğu yaptırım-
lara karşılık Rusya, AB ülkelerine gıda ambargosu 
uygulayarak bu ülkelerden gelen bazı gıda ürünler-
inin ülkeye girişine izin vermiyor.

Son on yıllık döneme bakıldığında, gıda ve tarım 
ürünleri ticaretinde AB’nin en önemli pazarların-
dan birini teşkil eden Rusya’ya gerçekleştirilen 
ihracatın pozitif bir ivmeyle arttığı görülmektedir. 
Bu tablonun iki istisnasını, 2009 krizi ve Rusya’nın 
2014 Ağustos ayında aldığı bir yıl süreyle AB 
menşeli belirli tarımsal ürünlerin ithalatında am-
bargo uygulama kararı oluşturmaktadır ki Ukrayna 

ANALİZ

Yeni Bir Ticari Savaşın Kıskacında

RUSYA VE AB
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krizinin aşılamaması nedeniyle diğer ülkelerce 
Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların devam 
ettirilmesi yönünde karara varılması ile Rusya da 
tarım ürünleri ithalatında uyguladığı ambargoyu 
bir yıl süreyle uzatacağını bildirmiştir.

Rusya’nın uyguladığı ambargonun etkisi özellikle 
coğrafi konumu itibariyle Rusya’ya yakın olan üye 
devletlerde daha fazla görülmüştür. Ürün grupları 
olarak ele alındığında ise Finlandiya, Estonya, 
Litvanya, Letonya ve Polonya peynir ve tereyağı; 
İsveç ve Hollanda süt tozu; Polonya, Belçika ve 
Hollanda elma ve armut; Estonya, Litvanya, Le-
tonya, İspanya, Polonya ve Belçika domates ihra-
catında en fazla kayıp yaşayan üye devletler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı 2014 Gıda ve 
Tarım Ürünleri Ticareti Raporu’na göre  ambargo-
nun uygulandığı ilk 9 ayda (Ağustos 2014 - Nisan 
2015) bir önceki yılın aynı dönemine göre AB’nin 
Rusya’ya gıda ve tarım ürünleri ihracatında %42,2 
azalma kaydedilmiştir. Bununla birlikte; Rusya, 
AB’nin 2014 yılı gıda ve tarımsal ürün ihracatında 
önde gelen ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer 
almaktadır.  

AB’nin 2014 yılında Rusya’ya gerçekleştirdiği 
tarımsal ürün ihracatında turunçgiller ve tropik 
meyveler hariç meyveler %8 ihracat payı ile ilk 
sırada yer almaktadır. Alkollü içkiler %7; şarap ve 
sirkeler %6; peynir %6 ve sebzeler %6 ihracat payı 
ile öne çıkan diğer ürün gruplarını teşkil etmekte-
dir.  

O HALDE:
Amerika’nın ticari güdümünde olan Avrupa Birliği 
ülkelerinin Rusya ile arasındaki ticari hacmin 
gittikçe arttığını gözler önüne sermiş olduk. Amer-
ika ile yakın siyasi ilişkileri olan Avrupa Birliği’nin 
Rusya ile artan ticari bağı müttefiki tarafından hoş 
karşılanmamakla beraber Çin’e de sırt çevirmek 
istemeyen Avrupa Birliği’nin bir sorun-sonuç 
döngüsüne girdiği görülüyor. Bu ülkelerle sıkı ticari 
bağı olan ülkelerin de Rusya ile yapacağı anlaşma-
lar birtakım ambargolara maruz kalmasına sebep 
olabiliyor. Rusya’ya Ukrayna politikaları yüzünden 
sergilediği tavır ve ambargolarda Rusya’nın Avru-
pa üzerindeki ticari hacminin genişlemesine engel 
olamıyor. Rusya’nın katma değerli ürün bazında 
gösterdiği gelişimle dünyanın bir çok yerinde 

pazar bulabilmesi dolaylı olarak ekonomisinde ve 
üretim organlarında güvence sağlarken Avrupa 
Birliği ülkelerinin ise temel ihtiyaç ürünlerine ve 
ham maddeye olan ithalat meyili artıyor. 
  Sonuç olarak hala dünya pazarına hakim diyebi-
leceğimiz Amerika ile onun tahtını elinden almaya 
çok yaklaşmış Çin arasında kalan Avrupa Birliği ve 
Rusya’nın her şeye rağmen karşılıklı ticari ilişkileri-
nin artması bekleniyor. 

Kaynakça: https://www.bbc.com/turkce/
ekonomi/2014/03/140305_rusya_ticaribaglar
                  TÜİK (Ülke Bazlı Veriler )
 

Hazırlayan:
Mücahid YILDIZ
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HAZAR DENİZİ
COĞRAFİ KONUMU

Yüzölçümü göre dünyanın en büyük gölü sayılan 
Hazar, dünya coğrafi haritasında da deniz 

olarak nitelendirilmektedir. Asya’nın Avrupa’ya 
birleştiği bölgede yer alan Hazar denizi Orta Asya, 
Kafkasya ve İran’ın toprakları ile sınırlanmaktadır. 
Doğal kaynaklarla oldukça zengin konuma sahip 
olmakla beraber jeopolitik ve jeo-stratejik bakımın-
dan da büyük önem taşımaktadır.  Başta petrol 
ve doğal gaz olmakla bir sıra konuda uluslararası 
tartışma ve krizin merkezinde yer almaktadır. Sahil 
sınırlarında Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, 
İran ve Rusya gibi büyük ülkelerin yerleştiği Hazar 
Denizi, sahip olduğu enerji ve diğer doğal kay-
nakları bakımından sadece Faz körfezinden geri 
kalmaktadır. Başlıca enerji boru hatları güzergâhı 
üzerinde bulunması; ya kıyısı olması ve aynı za-
manda yerleştiği konum dolayısıyla başta Rusya 
ve İran olmakla dünyanın büyük devletlerin başlıca 
merak dairesindedir.

BAŞLICA ENERJİ KAYNAKLARI 
Tarihten günümüze doğru sanayi ve enerjiye olan 
rağbetin hızla artması dolayısıyla petrol ve doğal 
gaza olan talep ve bu hidrokarbon kaynakların 
stratejik önemini artmaktadır. Başlıca enerji kay-
naklarından sayılan petrol,  ülkelerin politikalarına 
yön vermekle beraber

 Kaynak: U.S. Energy Information Administra-
tion,(EİA).  
Küresel siyasetin biçimlenmesinde, savaş araçların-
da ve fabrika üretiminde önemli rol oynamaktadır.

Buna paralel olarak sahip olduğu stratejik önemi-
yle 21. yüzyılda egemenlik ve üstünlük kurmanın 
en önemli metası haline gelmiştir.

Küresel ölçekte hidrokarbon kaynaklar bakımından 
en zengin ikinci bölge olarak kabul edilen Hazar 
Havzası’ndaki enerji yatakları bölgenin stratejik 
önemini değerli kılmaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
bölgedeki hidrokarbon kaynaklara sahip olmak 
ve bu kaynakların pazarlara taşınmasında başlıca 
rol almak isteyen bölgesel ve küresel güçler her 
zaman politik ve ekonomik bir mücadele içinde- 
dirler.       
                 
Avrasya’nın nerdeyse tam merkezinde konumlaşan 
Hazar havzası, Doğu-batı, kuzey-güney arasında 
geçiş bölgesi olarak, Soğuk Savaş sonrası mey-
dana gelen yenidünya düzeninde, jeopolitik önem 
kazanmıştır. Bölgedeki enerji ve ulaştırma hat-
larının kesiştiği bir merkezde bulunması dolayısıyla 
zaman geçtikçe stratejik olarak daha da gelişmiş 
ve tüm Avrasya’da refah ve istikrarın yeniden 
teşekkülü açısından da giderek artan bir değere 
sahip olmuştur.

Dünyanın en eski petrol üretilen bölgelerinden 
sayılan Hazar havzasındaki enerji üretimi ile bir-
likte önümüzdeki yıllarda bu bölgenin enerji ihraç 
potansiyeli de hızla artacağı küvetle muhtemeldir. 
Bölgede enerji kaynaklarında ihraç oranın yüksek 
olması 21. yüzyılda hazar havzasının dünya enerji 
piyasasında stratejik bir rol oynayacağının göster-
mektedir.

Kıyı ülkeleri acısından Hazar havzasındaki rezerv 
kaynaklarına bakarsak; Rusya ve Kazakistan’da kıyı 
bölgelerinde, Azerbaycan ve Türkmenistan’da ise 
kıyıdan uzak alanlarda daha yoğun bir şekilde bu-
lunduğu görülmektedir (Resim 1). Doğal gaz üre-
timi Rusya’nın Astrakhan ve Kazakistan’ın Tengiz, 
Azerbaycan’ın Şahdeniz, Türkmenistan’ın Çeleken 
sahasında ön plana çıkmaktadır. İlk sırayı tutan 
Rusya 3 trilyon m3 rezerviyle bölgedeki toplam 
doğal gaz rezervinin %25’ini elinde bulundururken, 
Kazakistan 2,9 trilyon m3 rezervle listenin ikinci 
sırasında yer almaktadır. 

Rapor
Kriz Bölgesi 1
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Tablo 1. Hazar’da Bulunan Petrol Ve Doğalgaz 
Ülkeler Doğalgaz  (Milyar m³) Petrol  (Milyar Varıl)

Azerbaycan 1.443 8,5

Rusya 3.084 6,1

Kazakistan 2.942 31,2

Türkmenistan 537 1,9

İran 56,6 0,5

Toplam 8.063 48,2

Kaynak: Muazzez HARUNOĞULLARI, ‘’ Jeop-
olitik Rekabet Alanı: Hazar Havzası ve Türkiye’’,                         
TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 
Ekim 2016, s 406.

Bölgenin en kısa kıyı şeridine sahip olan Azerbay-
can 1,4 m3 rezervle üçüncü sıradadır. Dünyanın en 
zengin doğal gaz rezervlerine sahip Türkmenistan 
(bölgedeki rezervi 536 milyar m3 ) ve İran’ın (56,6 
milyar m3 ) bölgedeki rezervleri diğer bölge ülkel-
erine nazaran sınırlı bulunmaktadır.

Petrol rezervlerinin dağılımı da nerdeyse aynı şekil-
de paylaşılmıştır. Bu minvalde diğer ülkelere kıyas-
la daha yüksek miktarda petrol rezervine sahip 
olduğu görülen Kazakistan sahip olduğu 31,2 mil-
yar varil petrol rezerviyle havzadaki toplam (48,2 
milyar varil) petrol rezervinin yaklaşık yüzde 65’ine 
elde etmektedir (Tablo 1). Bu bağlamda, petrol 
rezervi açısından bölgede hakim bir pozisyonda 
bulunan Kazakistan’ı Azerbaycan (8,5 milyar varil) 
ve Rusya (6,1 milyar varil) takip etmektedir.

JEOPOLİTİK ve STRATEJİK ÖNEMİ; 
GÜÇ ODAKLARI 
21. yüzyılın başlarında, özellikle de son dönem-
lerinde petrol yatırımları ve üretimi açısından 
dünyanın en fazla umut vadeden bölgesi haline 
gelen Hazar Denizi,  diğer bir yandan da bölge 
kaynaklarına boru hatlarıyla erişim konusun-
da küresel güçlerin başlıca rekabet merkezine 
dönüşmüştür. Bölgede yaşanan etnik gerginlikle, 
siyasi istikrarsızlık, demokrasinin yavaş gelişimi ve 
jeopolitik rekabet taraflar acısından endişe kaynağı 
olmaktadır. 

Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %10’una sa-
hip olan Hazar Havzası sahip olduğu petrol ve 
doğalgaz rezervlerine göre, küresel ölçekte,  sa-
dece Ortadoğu ve Sibirya-Kuzey Kutbundan 
geride kalmaktadır. Zengin doğalgaz ve petrol 
rezervleri havzaya gün geçtikçe daha da önem 
kazandırmaktadır ki, sadece kıyı ülkeler değil 
aynı zamanda diğer devletlerin de enerji talebeni 

giderecek merkez konumuna gelmiştir. Bu min-
valde günümüz dünyasında ülkelerinin %35-40 
civarında olan doğalgazda ithalata olan bağımlılık 
oranı 2020’lerde %50’lere yükselmesi küvetle 
muhtemeldir ki, bu da başta Avrupa olmakla diğer 
küresel güçlerin enerjide doğalgaza bağımlılığı söz 
konusu olacaktır. Dolayısıyla, alternatif enerji kay-
nakları çerçevesinde, Hazar Havzası Avrupa açısın-
dan da önem arz etmektedir.  Bununla beraber 
sadece Avrupa’nın değil aynı zamanda ABD ve Çin 
gibi büyük makro devletlerinde merak dairesinde 
yer almaktadır.

Zengin rezervleriyle dünya ülkelerinin ekonomik 
ve siyasi politikalarında önemlilik arz eden Hazar 
Havası, buradaki enerji kaynaklarını alıcı ülkelere 
ulaştırılmasındaki boru hatları güzergâhları konu-
mu dolayısıyla dünyadaki önemli güç odakları 
arasında büyük mücadelelere sahne olmuştur ve 
olacaktır. Bu minvalde havzayı Rusya, Çin ve Batı 
ülkelerinden kaynaklanacak çeşitli tehditleri ber-
taraf edebilecek bir güvenlik alanı olarak değer-
lendirmek olar. Batılı ülkeler ve Rusya için Çin’den, 
Çin için Rusya ve Batılı ülkelerden gelebilecek teh-
ditlere karşı bir güvenlik sahası konumundaki hav-
za, dünya güçlerinin üzerinde hâkimiyet kurmaya 
çalıştığı bir bölge olması sebebiyle de çevresinin 
tehdidi altındadır.

Bölgenin aynı zamanda dünyanın esas güç oda-
klarından biri olan Rusya, 1991 yılında SSCB’nin 
dağılması sonucu kaybettiği ekonomik ve poli-
tik gücü yeniden kazanmak için büyük bir çaba 
içine girerek bölge ve dünya devletleri içinde eski 
gücünü kazanmak için özellikle bölgeden geçen 
veya geçecek boru hatları üzerinde kontrolü 
sağlamak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Bu amaç istikametinde bölgedeki meydana ge-
len etnik çatışmalara zemin yaratmakla beraber 
yakın çevresinde özellikle Kafkasya’da istikrarsızlık 
oluşturarak burada yer alan devletler üzerinde 
hâkimiyet kurma politikalarını izlemekle başta 
Hazar Havzası olmakla tüm bölgede yegane söz 
sahibi olmaya çalışmaktadır. 

Rusya ile beraber başlıca kıyı ülkesi olan İran 
tarihsel ve kültürel bir bağla buraya ait olmasına 
paralel olarak dünyada petrol başta olmakla tüm 
enerji alanında söz sahibi olmak için önemli gi-
rişimler peşindedir. Bir diğer küresel güç olan Çin 
her geçen zaman diliminde gelişen ve büyüyen 
ekonomisiyle enerji talebini gidermek için bölge 
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ile ilgili gerekli stratejik adımlar atmaktadır. Zaman 
öttükçe daha da önemlilik arz eden havza üzerinde 
ekonomik ve siyasi güce sahip olmak yolunda ulus 
devletlerden bir sıra hamleler gerçekleştirilmekte-
dir. Bu minvalde ABD,  bölgede meydana gelecek 
enerji yapılanmasında etkin bir biçimde rol almak 
ve söz sahibi olmak gayretindedir. Havzadaki 
zengin hidrokarbon rezervler ile enerji dağıtımında 
boru hatları güzergâhları ve bu konuda yapılan 
projeler uluslararası arenada güç odakları arasın-
daki siyasi-stratejik rekabeti tetiklemektedir.  

SONUÇ
1990’lı yıllarda SSCB’nin parçalanması sonucu 
kendi bağımsızlıklarını ilan eden Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Kazakistan havzadaki enerji kay-
naklarını uluslararası pazarlara çıkarmak kalkınma 
süreçlerinde kritik bir adım olarak değerlendir-
ilmektedir. Bu durumun, mevcut ülkelerin bölge-
deki diğer iki önemli güce, yani,  Rusya ve İran’a 
enerji piyasasında rakip olacakları bir öngörüyü de 
beraberinde getirmesi küvetle muhtemeldir ki, bu 
da söz konusu ülkeler acısından arzu edilemez bir 
haldir.

 Küresel enerji haritalarının yeniden çizildiği, bölge-
sel enerji denklemlerinin değişmeye başladığı 
günümüzde Hazar Bölgesi, bulundurduğu enerji 
kaynakları ile küresel enerji piyasaları açısından 
önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki, Hazar Havzası, bölgede-
ki enerji kaynaklarına sahip olabilmek ve enerji 
hatlarını kontrol altında bulundurmak isteyen 
ABD, AB, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin petrol 
stratejileri, dış politikalarının ayrılmaz bir parçası 
durumuna gelmiştir. Bir enerji süper gücü olarak 
Rusya, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte 
bölge üzerinde kaybettiği kontrolü yeniden kazan-
mak amacıyla çalışmakta, bir monopol durumuna 
gelmeye çalışmakta ve başta ABD ve Çin olmak 
üzere diğer güç odaklarının bu bölgedeki stratejik 
etkinliklerine mani olmaya çalışmaktadır. 

Rusya’nın Orta Asya’yı ve Kafkasya’yı yaşamsal 
çıkar alanı olarak görmesinde Hazar Bölgesi’nin 
zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip 
olması önemli bir faktördür. Bölgeyle ilgili olarak 
kritik adımlar izleyen ABD’nin politikalarında Hazar 
Havzası ve Orta Asya enerji kaynakları oldukça 
önemli yer tutmaktadır. İster AB isterse de ABD’nin 
bölge ülkelerine yönelik izlenen temel politikası 
kıyı ülkelerinin kazandıkları bağımsızlıklarının daha 
da pekişmesi ve bu bağlamda Rusya’ya her hangi 
bir bağımlılığı olmadan zenginliklerinin bölge dışı 
ülkelere ulaştırılmasının sağlanması istikametinde 
gerçekleştirilmektedir.
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Mısır’da Nisan ayında 8.kez uzatılan Olağan Üstü 
Hal uygulamasının sosyal hayatı her açıdan olum-
suz etkilediği biliniyor. 

Mısır devletinin Olağan Üstü Hal yasasına göre 
“olası tehdit ve tehlikelerin yanı sıra teröre 
desteğin önünü kesmek için ülke genelinde gerekli 
tedbirlerin alınması” durumu söz konusu.  
Mısır’da Arap Baharı olaylarını takiben Sisi darbesi 
ile sonuçlanan sürecin ardından yapılan referan-
dum ile kabul edilen 2014 Anayasasına göre, halk 
açısından ağır şartlar barındıran OHAL kanunu üç 
ay süreli olarak ilan edilebiliyor ve gerekli görülme-
si halinde yalnızca ikinci bir üç aylık süreci kapsa-
mak üzere ancak devlet başkanı tarafından teklif 
edilip parlamentonun onayına sunuluyor. 1

OHAL sürecinin ard arda üç kez ilan edilmesi Mısır 
devlet anayasasının 154. Maddesine bütünüyle 
aykırı. Fakat buna rağmen, 2017 yılında Mısır’ın 
Tanta ve İsekenderiye kentlerinde 49 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan kiliselere yönelik saldırıların 
ardından ilan edilen OHAL uygulaması, aradan iki 
yıl geçmesine rağmen üç ayda bir sürekli olarak 
yenileniyor ve Mısır adeta ve açıkça demir yumruk-
la yönetiliyor. 

1 https://www.constituteproject.org/constitu-
tion/Egypt_2014.pdf

OHAL kanununun barındırdığı ağır şartlardan öze-
tle bahsetmek gerekirse, en başta devlet güvenlik 
mahkemelerinin kurulması ve bu mahkemelerde, 
yönetim karşıtı sivil faaliyetlerin terör etiketi ile 
mahkum edilerek idama varan karar mekanizma-
larının işletilmesi durumu söz konusu. Halkın her 
türlü kitle iletişim imkanından yoksun bırakılması 
ve sosyal imkanların kısıtlanarak günlük yaşama 
asker ve polis eliyle doğrudan müdahalelerin art-
ması ise vakayı adiyeden sayılıyor. 

OHAL’in Mısır’daki Tarihi Seyri 
1882 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin hakimiyetin-
de bulunan Mısır, o tarihte İngilizler tarafından 
işgal edilir. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya 
Savaşı sürecinde İngiliz mandası adına yönetim-
de bulunan Sultan Hüseyin Kamil tarafından ilan 
edilen ve 7 yıl süren Olağan Üstü Hal (o dönemki 
adıyla “sıkı yönetim”) ile savaş kanunlarına göre 
yönetilen Mısır, 1922 yılında bağımsızlığını ilan 
ederek krallık rejimine devam etmiş 1936’dan İkinci 
dünya savaşının başladığı 1945’e kadar ikinci OHAL 
dönemini yaşamıştır. 

Siyonizm’in Filistin topraklarını işgal projesi ile 
hareketlenen tarihlerde (1948-1949) üçüncü 
OHAL dönemini yaşayan Mısır, o tarihlerde İsrail 
ile savaşan Arap devletlerine öncülük ediyordu. 
1948’de İsrail’e karşı savaşta mağlup olan krallık 
rejimine karşı halkın güveninin sarsıldığı iddiasıyla 
harekete geçen askeri kadroların bastırılması için 
1952’de Kral Faruk tarafından yeniden OHAL ilan 
edilmiş fakat Hür Subaylar Hareketi adıyla bilinen 
grup, Cemal Abdunnasır liderliğinde gerçekleşen 
darbe ile Krallık rejimini yıkarak sözde Cumhuriyeti 
kurmuştur. Fakat OHAL süreci Cumhuriyet reji-
minde de devam etmiş ve 1964 yılına kadar çeşitli 
nedenlerle arada yalnız sekiz aylık bir normal 
yönetim dönemi yaşanmıştır.

1967’de Siyonistlerle yaşanan altı gün savaşı son-
rasında 1980’e kadar, 1981’de darbeci general 
Enver Sedat’ın öldürülmesinden itibaren ise Hüsnü 

Analiz

OLAĞAN OHAL!
MISIR’DA
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Mübarek’in 30 yıllık diktatörlüğü boyunca 2011 
yılına kadar OHAL kanunları ile yönetilmiştir. 
Mısır’ın seçimle yönetime gelen ilk Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin BAE ve Suud destekli Sisi 
darbesi ile devrilmesinin ardından 2013-2014 
yıllarında altı ay süreyle yeniden ilan edilen 
OHAL, 2014’den beri Sina vilayetinde olmak üzere 
2017’den itibaren bütün Mısır’da uygulanmaya 
devam ediyor. 2

Uluslararası literatürde Olağan Üstü Hal kavramı, 
devletlerin normal şartlarda uygulamalarına 
müsaade edilmeyen ancak savaş, silahlı çatışma ve 
doğal afet gibi özel durumlar göz önünde bulun-
durularak sürecin iyileştirilmesine dönük gerekli 
adımların atılmasını öngören bir seferberlik hali-
ni ifade ediyor. Mısır’da ise özellikle ikinci dünya 
savaşı sonrası süreç ve Hüsnü Mübarek dönemi 
göz önünde bulundurulduğunda sözde “terörle 
mücadele” adı altında başta İslami hareketlerin ve 
sivil toplum faaliyetlerinin sınırlandırılmasına yöne-
lik küresel bir dizaynın enstrümanı olarak kullanıl-
ması dikkat çekiyor. 

Öyle ki 2013’teki askeri darbe harekatı da da-
hil olmak üzere ile birlikte Mısır’daki Müslüman 
Kardeşler hareketinin bütün sivil unsurlarına yöne-
lik başlatılan kıyım harekatı aradan 6 yıl geçmes-
ine rağmen tüm hızıyla sürmekte ve yüzlerce kişi 
OHAL çerçevesinde kurulan devlet güvenlik mah-
kemelerinde idama mahkum edilmekte. 
2014’te resmen yönetime gelen Darbeci Gener-
al Abdulfettah Sisi, OHAL şartları altında 2018 
yılında düzenlenen düşük katılımlı göstermelik 
seçimlerde %97 oyla ikinci kez seçildikten sonra 
siyasi muhaliflerine, sivil toplumun önde gel-
en kanaat önderlerine ve hükümete en ufak bir 
eleştiri yönelten cılız seslere karşı bile ülkenin 
askeri ve polis gücünü sonuna dek kullanarak 
ağır bir sindirme operasyonu düzenlemekten geri 
durmamış ve tüm bu faaliyetleri “terörle mü-
cadele” bahanesi altında meşrulaştırma gayretini 
sürdürmüştür. 

Avrupa ve Amerika merkezli uluslararası insan 
hakları kuruluşlarının bile kayıtsız kalamadığı söz 

2 https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/
latest/embed/index.html?source=1D7TwjY-
j6C9557WmsaSZr99fEtkm35OP91KiORB-
9dLi8&font=Fjalla-Average&lang=en&initial_
zoom=2&height=650

konusu hak ihlallerinin “terörle mücadele” sa-
hasında sonuç vermesi bir tarafa dursun, ülkedeki 
barışçıl göstericilerin ve aktivistlerin bile şid-
dete meyletmesine zemin hazırlayan bir boyuta 
ulaştığı ifade ediliyor.3 Tüm bu zulümlere rağmen 
Müslüman Kardeşler hareketinin kesinlikle şid-
dete bulaşmadığı ve itidali muhafaza ederek hak 
arayışlarını sürdürdüğü kaydediliyor. 4

Mısır’da OHAL ne anlama geliyor?
Sosyal yaşamın her alanında özgürlüklerin kısıtlan-
ması manasını taşıyan OHAL uygulaması, güvenlik 
güçlerinin kendileri açısından şüphe uyandıran 
davranışta bulunduğunu iddia ettiği kişileri tu-
tuklayıp alıkoymasına imkan tanıyor. Güvenlik 
organlarının yargı mekanizmasından herhangi bir 
izne gereksinim duymadan özel hayatı ihlal ederek 
ev baskınları düzenlemesine, vatandaşların haber 
alma ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına 
olanak tanıyor. 

OHAL sürecinde devlet başkanı ve yardımcıları 
tarafından çıkartılan geçici kanun kararnamelerine 
uymayanların olağanüstü hal mahkemelerinde 
yargılanmasıyla uzun süreli tutukluklarına hüküm 
verilenlerin özgürlüğünün kısıtlanması, yanı sıra 
idam cezasına çarptırılanların yaşam hakkının 
ellerinden alınması söz konusu oluyor. 

OHAL uygulaması, bütün basın yayın organlarının 
kısıtlanabilmesine; gazete, dergi, kitap gibi fikir 
işçiliği alanında faaliyet gösteren unsurların durdu-
rulmasına ya da ağır sansüre maruz bırakılmasına 
neden oluyor.  

3  https://www.crisisgroup.org/mid-
dle-east-north-africa/north-africa/egypt/egypts-ex-
panding-jihadist-threat 
4 https://www.reuters.com/article/
us-usa-trump-muslimbrotherhood-reaction/egypts-
muslim-brotherhood-says-it-will-continue-peaceful-
work-regardless-of-trump-moves-idUSKCN1S62FY



Mayıs
2019

Mayıs
2019

24

OHAL yasası, normal mahkemelerde yargılanması 
gereken vatandaşların devlet başkanının keyfi 
kararnameleriyle askeri mahkemelerde ve devlet 
güvenlik mahkemelerinde yargılanmasının önünü 
açıyor. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün verilerine göre 
2013’teki darbede Kahire’nin Rabia meydanın-
da düzenlenen katliamda 1000’den fazla kişinin 
hayatını kaybetmesini takip eden süreçte bugüne 
kadar 60,000’den fazla Mısır vatandaşı siyasi 
düşüncelerinden ötürü hapis cezasına mahkum 
edilmiş durumda.5

2017’nin ortaları ile 2018 yılının sonlarına kadar 
olan OHAL süreci içinde 3000’den fazla ev, baskı-
na uğramakla kalmayıp terör hücresi olduğu 
gerekçesiyle yıkıldı, 20’den fazla gazeteci darbeci 
yönetimin aleyhine yayın yaptığı için terör suçla-
masıyla hapse atıldı ve 230’dan fazla kişi güvenlik 
güçleri tarafından kaçırılarak ortadan kayboldu. 
Ortadan kaybolanların sayısı 2013 darbe süreci 
itibariyle ele alındığında ise 1530 olarak kayıtlara 
geçti.6

Normal şartlarda üç dönem art arda görev yap-
ması mümkün olmayan darbeci Sisi’nin geçtiğimiz 
Şubat ayında çıkartılan istisnai bir kanunla 2034’e 
kadar yönetimde kalmasının önü açıldı.7

5 https://www.hrw.org/news/2019/04/20/
egypt-constitutional-amendments-entrench-repres-
sion
6 https://www.hrw.org/world-report/2019/
country-chapters/egypt
7 https://www.france24.com/
en/20190206-egypt-constitutional-sisi-presiden-
tial-term-limits-power-2034

Tüm bu yaşanan olaylara, hak ihlallerine ve batının 
sözde demokratik insan hakları kurumlarının 
yayınladığı raporlara rağmen, OHAL kanunlarının 
darbeci Sisi tarafından en başta da söylediğimiz 
gibi küresel dizaynın bir enstrümanı olarak kul-
lanıldığının kanıtı ise Amerikan başkanı Trump’ın 
Suudi Arabistan’da bir küre etrafında Suud Kralı 
ve Sisi ile birlikte verdiği üçlü pozun mahiyetinden 
anlaşılmaktadır. Onun yanı sıra Trump geçtiğimiz 
ay Amerika’yı ziyaret eden Sisi’ye yönelik  “(Uzun 
süre görevde kalma) Çabalarını bilmiyorum ama 
kendisi büyük bir cumhurbaşkanı.Bence kendisi 
çok iyi iş çıkarıyor.” ifadeleriyle desteğini ilan etti. 
Yine Siyonist İsrail’in bölgesel projelerinde başat 
rol üstlenen Mısır’da Enver Sedat döneminden beri 
OHAL kanunları altında yaşayan halkın Siyonist 
İsrail karşıtı bir pozisyon alması engelleniyor ve 
Mısır halkının Siyonistlere karşı bir duruş ve direniş 
sergileme talepleri baskı altına alınıyor.

Son olarak Yüzyılın Anlaşması Planı çerçevesinde 
kendisine misyon yüklenen Mısır’da Olağan Üstü 
Hal uygulamasının; sebep olduğu insan hakları 
ihlalleri görmezden gelinerek; özellikle Gazze ve 
Sina bağlantısı üzerinden kurgulanan proje ge-
reğince “Küresel Demokratik Güçler” tarafından 
desteklenip devam ettirileceği öngörülebilir. 

Hazırlayan:
Enes Berat GÜRLER
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Kudüs.
Üç semavi dinde kutsal sayılmış.
Allah Teala tarafından etrafı mübarek, kendisi aziz 
kılınmış şehir.
Mescid-i Aksa şehri.
Müslümanların ilk kıblesi.
Kudüs Müslümanların vazgeçemeyecekleri ortak 
bir değer.
Kudüs kalbidir inşirahın.

Kudüs, mümin yüreklerin ebedi şiiri, yeryüzü 
şehirlerinin mısra-ı bercestesidir. Kudüs, “gökte 
yapılıp yere indirilen şehir”dir. Yeryüzü şehirler-
ine “üs” olan “eksen şehir”lerden biridir. İnsanlığı 
aydınlatan eşsiz bir lamba, çöle inen nur, yüreklere 
doğan güneş, kaleme “isra”nın esrarını fısıldayan 
Cibril’dir.

Kudüs, direnişin daimi sembolü, duanın ve davanın 
şehri, vahyin ve vahdetin göstergesidir. Çağlar üstü 
bir “çağrı”nın arşa yükselen yıldızı, erişilmez bir se-
vdanın “gül”e dönüşümüdür. O, yeryüzün en güzel 
beldelerinden biridir. Öyle ki, O’na “hummalı şiirler 
büyüten şairlerin yürekleri” kadar zarif ve nazlıdır.
Filistin toprakları ve Müslümanların kutsal şehri 
Kudüs, 102 yıldır işgal altında. 9 Aralık 2018 itibari 
ile 101 yıl bitti ve işgal 102. yılında.

1917’de Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle Kudüs 
önce İngilizlerce ve daha sonra da bölgeye 
dışarıdan getirilip yerleştirilen Yahudilerce işgal 
edildi. Kudüs’ün Müslümanların elinden çıkmasıyla 
birlikte, imamenin kopmasıyla dağılan tesbih tanel-
eri gibi Müslümanlar da dağıldı ve o gün bugündür 
bir araya gelemiyorlar.

Dünya gündemine Kudüs kadar gelen başka 
bir şehir olmamasına rağmen, İsrail’in burada 
yaptıkları ve yapılanlara sessiz kalınması bakımın-
dan “en yalnız şehir Kudüs” desek abartı olmaz 
kanaatindeyiz. Yahudilerin gündemlerinden düşür-
medikleri ama Müslümanların yalnızlığına terket-
tikleri şehir.

Kudüs 1967’de Yahudilerce işgal edildikten son-
ra adeta yalnızlığa itilmiş ve İsrail’in insafına terk 
edilmiştir. Gerek Müslümanlar, gerekse tüm insan-

lık Kudüs’te olan bitenlere adeta kör ve sağırdır. 
Kudüs, Müslümanların mübarek mescidi Mescid-i 
Aksa ve bu şehirde yaşayan 350 bin Müslüman 
ölüme, yokluğa, çaresizliğe ve yalnızlığa mahkûm 
edilmiştir. Kudüslü Müslümanlar Mescid-i Ak-
sa’nın korunması için canlarından ve mallarından 
geçmektedirler. Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya 
giden Müslümanların evlerine Yahudi yerleşimcil-
er çökmekte ve İsrail devleti bu duruma önayak 
olmaktadır.

UNESCO’nun 2016’da aldığı  “Mescid-i Aksa’da 
Yahudi tarihine ait bir şey yok” kararı bile Aksa’nın 
ve Kudüs’ün altının oyulmasına engel olamamıştır. 
UNESCO’nun kararının üye devletler üzerinde bir 
etki uyandırması gerekirken, İsrail için tam tersi 
bir sonuç doğurmuştur. İsrail, Kudüs’te dilediğini 
yapmak için bunu bir fırsat olarak görmüş ve UN-
ESCO’dan ayrılmıştır. Bu durum, İsrail’in “dilediğimi 
yaparım” anlayışının somut örneğidir.

Siyonistler İslam âleminin nabzını, Kudüs merkezli 
işledikleri cinayetler ve burada çıkardıkları olaylarla 
ölçmektedirler.

NAZLI ÇİÇEK KUDÜS
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Osmanlı’nın, Kıyamet Kilisesi’nin Yafa kapısında La 
İlahe İllallah İbrahim Halilullah yazısına birlik için 
dokunmadığını ve Halife Ömer’in adına sonradan 
mescit inşa edilen boş bir yerde namazı eda edip, 
kilisede kılmayı reddettiği anlayış yeniden hâkim 
olmalı. Kudüs’ün birleştirici gücünün tekrar farkın-
da olunmalıdır.

Talihimizken imtihanımız olan Kudüs’ü bir kenara 
geçip de yalnızlığına mahkum edemeyiz. Filistine 
giden bir heyete Erbakan Hoca’nın söyledikleri çok 
manidardır. “Bu işin çözümü güçte, kuvvettedir. 
Batı terbiye edilmemiş bir aygıra benzer, güçten 
kuvvetten anlar, başka bir şeyden anlamaz, bun-
ların karşısında güçle durursanız adil olurlar. 
Güçsüz olursanız sizi ezerler”

Siyonistler İslam âleminin nabzını, Kudüs merkezli 
işledikleri cinayetler ve burada çıkardıkları olaylarla 
ölçmektedirler.

Osmanlı’nın, Kıyamet Kilisesi’nin Yafa kapısında La 
İlahe İllallah İbrahim Halilullah yazısına birlik için 
dokunmadığını ve Halife Ömer’in adına sonradan 
mescit inşa edilen boş bir yerde namazı eda edip, 
kilisede kılmayı reddettiği anlayış yeniden hâkim 
olmalı.

Tevazuya gerek yok. Onlar güçten anlarlar.O se-
bepledir ki güçlü olmak, birlik olmak lazım.Yerleşik 
olan herkesin insanca yaşaması için Kudüs gerçek 
sahibi Müslümanların olmalıdır.

Ramazan ayının son cuması Uluslararası Dünya 
Kudüs Günü olarak duyarlı Müslümanlar tarafın-
dan, vazifelerini eda etmek için sokaklarda ve 
meydanlarda Filistin halkının yanında olduklarını 
göstermek amacıyla ve onların kanuni haklarını 
savunmak adına yürüyüşler yapılmaya başlandı.
O günden itibaren dünya genelinde kutlanmaya 
başlayan bu kutlu gün ülkemizde de AGD bünye-
sinde her yıl ivedi bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

KAYNAKÇA

Peygamberlerin Ortak Mirası Kudüs. Diyanet Aylık 
Dergi, 295, 7-10. 
Kudüs Niçin Önemli ve Tartışmalı Bir Şehir?. (2017).
Kudüs’ün Önemi ve Kısa Tarihi. (2017).
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/192235-ku-
dus-un-onemi-ve-kisa-tarihi adresinden

https://www.tasnimnews.com/tr/
news/2017/06/23/1443925/d%C3%BCnya-
kud%C3%BCs-g%C3%BCn%C3%BC-nedir-ve-
nas%C4%B1l-ortaya-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1

Hazırlayan:
Zeynep OLGUN ÇİFÇİ
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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 
(ÇHDSK) Başkanı Vang Yang, Çin-ABD Ti-

caret Savaşının Ülke Ekonomisinin Büyüme-
sine Yüzde 1 Düzeyinde Zarar Vereceğini 

Bildirdi. 

Bu değerlendirmeye göre en kötü senaryo-
da ticaret savaşının ekonomik büyümeye 

zararının beklenenden daha düşük olacağını 
belirten Vang, zararın ekonominin bu yılki 

büyümesinin yüzde 1’ine karşılık geleceğini 
ifade etti.

‘Abd, Çin Halkınn Kararlılığını Hafife Alıyor’
Vang, ABD’nin, ticaret savaşından acı çeke-

ceğini düşünerek Çin halkının kararlılığını 
hafife aldığının da altını çizdi. Ticaret savaşı, 

Çin ve ABD arasında bir yılı geride bırakırken, 
uluslararası piyasalar geçen haftalarda güm-

rük vergisi misillemelerine şahit oldu.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın Washing-
ton’da katıldığı ticaret müzakerelerinden eli 

boş dönmesinin akabinde ABD Başkanı Don-
ald Trump, ticaret müzakerelerinin başarısız 

geçmesini gerekçe göstererek, 8 Mayıs’ta 200 
milyar dolar değerinde Çin menşeili ürüne 
uygulanan gümrük tarifesini yüzde 10’dan 

yüzde 25’e çıkardığını açıklamıştı.

ABD’nin Körfez’e Askeri Yığınak Yapmasının 
Arkasındaki Neden, İran Botlarına Füze 

Yüklendiğine Dair Uydu Görüntüleri.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı 
yetkililer, uydudan çekilmiş fotoğraflarda İran 

Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) ait botlar-
da füze tespit edildiğini ve bunun Washington’u 

alarma geçirdiğini öne sürdü. 

Söz konusu görüntüleri, Körfez’deki ABD 
donanmasına bağlı gemilere saldırı planı olarak 

yorumlayan istihbaratın ayrıca ticaret gemilerine 
yönelik saldırı planlarına dair bilgiler de aldığı 

öne sürüldü.

ABD yönetiminin bu bilgiler üzerinden alarma 
geçtiği ifade edilirken, yetkililer söz konusu 
uydu görüntülerinin ABD yönetiminin daha 

önce İran’dan hiç görmediği bir tehdidi algıla-
masına yol açtığını ifade etti.

HABER

Pompeo: Soçi’de Başarılı Görüşmeler Yaptık.
Pompeo, 14 Mayıs’ta gittiği Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’le görüştü.

ABD ile Rusya arasındaki işbirliğinin iki ülkenin vatandaşları için faydalı olduğunu belirten Pompeo 
“Ben CIA direktörüyken tüm dünyada terörle mücadele üzerine çalıştık, iki ülke arasında terör tehditleri 
konusunda bilgi paylaşımı yaptık. Rusya’nın bize sağladığı bilgilerle Amerika’yı güvende tutabildiğimizi, 
bizim elimizdeki bilgilerle de Rusların hayatlarını kurtardığımızı kesinlikle biliyorum” ifadelerini kullandı.
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Letonya’nın Rusya ile İlişkileri Yeniden Kurmayı 
Düşünmesi Gerekiyor

Eski Riga Belediye Başkanı Nils Usakovs, ülkesinin 
Rusya ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Usakovs, şöyle devam etti:
“Bence, örneğin Almanya örneğini takip etmeli-
yiz. Bir yandan, onların pozisyonları birçok konu-

da sağlam, bir yandan da iki hükümet iş birliği 
yapıyor. Er ya da geç, karşılıklı yaptırımların sona 

ereceği bir zaman olacağını fark etmeliyiz, bu 
yüzden ilişkilerimizi kurma yollarını düşünmek 

zorundayız.”

Avustralya Sandık Başına Gidiyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirle-
neceği seçimlerin, Avustralya’da 6 yıldır iktidarda 
bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti 

ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde 
görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.
Başbakan Scott Morrison yönetimindeki iktidar 

kanadı ve Bill Shorten liderliğindeki İşçi 
Partisi, seçim tarihinin açıklanmasından bu yana 
ülkenin dört bir yanında yaklaşık bir buçuk aydır 
sürdürdükleri seçim kampanyalarını tamamladı.

İngiltere’den İran’a Seyahat Uyarısı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da çifte 
vatandaşların İran’ı ziyaret etmeleri durumunda 
kötü muamele riski ile karşı karşıya kalacaklarını 

savunarak, “İngiltere’nin sorunu çözmek için 
defalarca fırsat sunmasına rağmen İran rejiminin 

uygulamaları kötüleşti. 

Diğer tüm seçenekler tükendiği için şimdi tüm 
çifte vatandaşlara İran’a seyahat etmemeleri 

konusunda tavsiyede bulunmak durumundayım” 
dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, İstifa 
Ettiğini Açıkladı.

Haziran 2014’ten bu yana Ukrayna Dışişleri 
Bakanı olarak görev yapan Pavel Klimkin istifa 
etti. Klimkin yaptığı açıklamada, “Söz verdiğim 

gibi istifa mektubumu hazırladım” dedi. Siyaseti 
bırakmayacağını söyleyen Klimkin, “Ukraynalıların 
ne istediğini anlıyorum ayrıca dünyanın bizden ne 
beklediğini de biliyorum. Çok fazla farklı fikrim var 

ve bunları hayata geçirmeyi umuyorum” 
ifadelerini kullandı.

Almanya’da İlkokullarda Başörtüsü Yasağı Tartışması 
Federal Uyum Sorumlusu Widmann-Mauz’un ‘yasak’ talebi açıklamasında, “Kız çocuklarını okullarda 

başörtüsünden korumak için tüm önlemleri almak istiyorum” dediği belirtildi.
Bild gazetesinde yer alan haberde, Widmann-Mauz’un, “Okullarda küçük kız çocuklarının başörtüsü 

takması saçma. Almanya’daki Müslümanların çoğunluğu da böyle düşünüyor. Kızları, bu zorla taktırılan 
başörtüsünden koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Bu uygulamaya geçmeden kanunların böyle bir 

yasağa müsaitliği uygun olup olmadığı incelenmeli’’ sözlerine yer verilerek; eğitim alanından uzmanların 
görüşlerinin de alındığı belirtildi.

Federal Parlamento Bilim Komisyonu’nun Widmann-Mauz’un ‘yasak’ talebinin Federal Anayasa’ya aykırı 
olacağı yönünde görüş bildirildiği belirtildi.
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Çin: ABD’nin İran’a Tek Taraflı Yaptırımlar 
Uygulamasına Karşıyız.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, Bakan Vang, başkent Pekin’de temaslar-
da bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile 
görüştü. 

Vang görüşmede, Çin ve İran’ın kapsamlı 
stratejik ortak olduğunu, mevcut uluslararası 

ve bölgesel şartların hızla evrildiği zamanda iki 
ülkenin koordinasyonunu güçlendirmesi ger-
ektiğini söyledi. “Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı 

yaptırımlar uygulamasına ve ‘sözde’ sınırını 
aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor. 

İran’ın mevcut durumunu ve endişelerini an-
lıyor, kendi çıkarlarını korumasını destekliyor.” 

ifadelerini kullanan Vang, Çin’in sıkı şekilde 
İran’ın nükleer anlaşması, Birleşmiş Milletler’in 
otoritesi ile uluslararası ilişkilerin temel norm-

larını koruduğunu bildirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah Ve Yeni Zelanda Baş-
bakanı Jacinda Ardern, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un Ev Sahipliğinde Başkent 

Paris’te Bir Araya Geldi.

Ürdün Kralı II. Abdullah ve Yeni Zelanda Baş-
bakanı Jacinda Ardern, Fransa’nın başkenti 

Paris’te, teknolojinin kötüye kullanılması, aşırılık 
yanlısı ideoloji, hükümetler arasındaki işbirliğini 

kötüye kullanma konularını ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sosyal 
medyanın aşırı uç içerikli kullanımı ve her türlü 
nefret söyleminden korunmak için iş birliğinin 

önemi vurgulandı.

Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa’nın Ada’daki Bir 
Deniz Üssünün Kullanımına Yönelik Anlaştığı 

İddia Edildi.
Rum Politis gazetesinin haberine göre Rum kesi-
mindeki Mari bölgesinde bulunan Evangelos Flor-

akis deniz üssünün daha büyük savaş gemilerine ev 
sahipliği yapması amacıyla devam eden genişletme 
çalışmalarının iki ülke tarafından finanse edileceği 
ve bunun ardından Fransız savaş gemilerinin deniz 

üssünü kullanabileceği belirtildi.

Görüşme sonrasında yapılan resmi açıklamada, iki 
tarafın Rum kesiminin askeri ve donanma gücünü 
artırmak amacıyla iş birliği yapacağı ifade edildi.

Trump-Orban Görüşmesi: İki Göçmen Karşıtı 
Sağcı Lider Buluştu, Övgüler Havada Uçuştu

Viktor Orban da tıpkı Donald Trump gibi göçmen 
karşıtı politikanın yılmaz savunucularından biri 

olarak öne çıkıyor. Konuğunu bu şekilde tanıtan 
Trump, “Büyük ihtimalle, benim gibi, biraz 

tartışmalı, ama sorun değil. Hiç sorun değil. İyi iş 
çıkardın ve ülkeni güvende tuttun” dedi.

Orban da, illegal göç, terörizm ve dünya çapında-
ki Hristiyan toplulukları koruma konusunda Trump 

ile aynı safta oldukları için gurur duyduğunu 
söyleyerek karşılık verdi.
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ABD, Avrupa Ülkelerinin Silah 
Geliştirmesini Yasakladı.

Başta Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkeleri 
olmak üzere bir dizi ülkenin silahlanma politi-
kasına müdahale eden ABD, Avrupa ülkeleri-

nin silah geliştirmesine de yasak getirdi.

Madrid merkezli El Pais gazetesi, 
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen 

Lord’un Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogher-

ini’ye gönderdiği mektuba dayanarak, 
Washington’un Avrupa’yı savunma projeleri 

konusunda uyardığını yazdı. Habere göre 
Lord, AB’nin mevcut savunma projelerinin 

Transatlantik savunma sanayii entegrasyonu 
ve NATO kapsamındaki askeri işbirliği için 

tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Musul’un Yeni Valisi Seçildi.
Musul Vilayet Meclisi’nde yapılan olağanüstü toplantıda, Musul Milletvekili Mansur el-Marid oy 

birliğiyle yeni vali seçildi. Marid, aynı zamanda Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad’ın lideri 
olduğu Ata Partisi mensubu.

İsrail, Batı Şeria’da gazetecileri gözaltına aldı: Aralarında AA kameramanı da var.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gazeteciler ile aktivistin kimliklerine el 

koyarak onları bölgede bulunan bir karargaha götürdü.  Gözaltına alınanların AA kameramanı 
Hişam Ebu Şakra ile gazeteciler Halid Bedir, Hazim Nasır, Mahmud Fevzi, Şadi Cerarğa, Ranin 

Savafta, Şeza Hammad ile aktivist Faris Kabha olduğu ifade edildi.

IMF Başkanı Lagarde Özbekistan’da.
Özbekistan ile IMF arasındaki iş birliğinin 

perspektiflerinin detaylı olarak ele alındığı 
ve bununla ilgili öncelikli iş birliği alanlarının 

belirlendiği görüşmede, ülkenin para-kredi ve 
vergi-bütçe politikasının geliştirilmesi, para 

politikasının verimli etkenlerinin uygulanması, 
ülkede iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi 

ve diğer alanlardaki iş birliğinin sürdürülmesi 
meseleleri ele alındı. 

Asya’da İlk: Tayvan Parlamentosu 
Eşcinsel Evlilikleri Onayladı.

Tayvan parlamentosunda yapılan oylamada 
üç farklı tasarı gündeme getirildi. Bunlardan 

bir tanesi LGBTİ örgütleri tarafından da kabul 
gören hükümete ait tasarı olurken, diğer ikisi 

muhafazakâr milletvekilleri tarafından 
sunuldu.

Muhafazakâr milletvekilleri tarafından 
sunulan ve ‘sulandırılmış’ olarak anılan tasarı, 
‘evlilik’ yerine ‘eşcinsel aile ilişkisi’ veya ‘eşcin-

sel birliktelik’ tabirini kullanıyor.
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İranlı Yetkiliden İran-ABD Gerginliğinde ‘Acil 
Durum Masası’ Önerisi

Felahetpişe, İran Meclisi Haber Ajansında (ICANA) 
yer alan açıklamasında, İran ile ABD arasındaki 

gerginliğe ilişkin yeni bir öneride bulundu.

İranlı yetkili, iki ülke arasında gerginliği  azaltmak 
için yeni bir mekanizma önerisinde bulunarak, “İran 

ve ABD’nin en yüksek makamları savaş ihtimali-
ni reddetti ancak üçüncü oyuncuların, dünyanın 

büyük bir bölümünün viraneye dönmesi için acelel-
eri var. İran ile ABD’li yetkililer arasında acil durum 
masası kurulmalı. Bu masanın özel işi, gerginliğin 

idaresi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sri Lanka’da Müslümanlara Yönelik Saldırılar 
‘Kontrol Altına Alındı’.

Channel News Asia’da yer alan habere göre, 
ordu sözcüsü Sumith Atapattu, yaptığı 

açıklamada,  Müslümanlara yönelik saldırılar-
la ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığını 

belirtti.  Saldırı sırasında evini korumaya çalışan 
45 yaşındaki Feyzul Emir isimli bir Müslüman, 

hayatını kaybetti. Olaylarda en az 5 cami tahrip 
edildi, çok sayıda ev ve iş yerleri taşlandı.

ABD ve Körfez Ülkeleri Arasında Askeri Toplantı.
Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan El-Hurra televizyon kanalının haber-
ine göre, Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki askeri komutanlar ve ABD Deniz Kuvvetleri komutanları 
Bahreyn’in başkenti Manama’da bir araya geldi.

Toplantıda, bölgede serbest ticaret akışı ve deniz güvenliği konularının ele alındığı belirtilirken, 
toplantıya katılan Körfez ülkelerinin isimlerine dair bilgi verilmedi.

Pakistan IMF’yle Anlaştı.
Devlet televizyonu PTV’ye konuşan Şaik, an-

laşmanın 3 yıllık bir dönemi kapsayacağını söyledi. 
IMF ile 29 Nisan’dan beri yapılan görüşmelerin 

sonuca ulaştığını kaydeden Şaik, teknik konulara 
ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından 

paketin IMF tarafından onaylanmasını 
bekleyeceklerini ifade etti.

‘6 Milyar Dolarlık Destek Alacak’
Şaik, Pakistan’ın 3 yıllık periyotta 6 milyar dolarlık 
destek alacağını aktardı. IMF ile yapılan görüşmel-
erde 700 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 30 milyar 
lira) tutarındaki vergi muafiyetinden de geri adım 

atılması konusunda mutabakata varıldı.

BM: AB’nin Libya’ya ateşkes çağrısını 
memnuniyetle karşılıyoruz

UNSMIL, AB’nin Libya’da çarpışan taraflara 
ateşkes çağrısının memnuniyetle karşılandığını 

belirterek, Trablus’a yapılan saldırıların ve 
şiddeti sürdürmenin yalnızca BM’nin Libya 

barış görüşmelerine değil, uluslararası barışa 
da bir tehdit olduğunu açııkladı.
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Suriye Hava Savunması, İsrail’in Füze Saldırısını 
Püskürttü

İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri’nden bu akşam 
Suriye topraklarına saldırı düzenlendi.

Şam’a fırlatılan füzelerin havada vurulduğu ve şehir 
yakınlarına düştüğü aktarılırken, şehrin kuzey-

batısında şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade 
edildi.

Bir analist de, İsrail savaş uçaklarının Şam’ın 
güneyinde ve güneybatısında bulunan İran Devrim 
Muhafızları Birliği’ne ait iki bölgeyi hedef aldıklarını 

dile getirdi.

Kudüs’ün Surlarına ABD ve İsrail Bayrakları 
Yansıtıldı

Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir’in 
etrafındaki surların Batı Kudüs tarafında kalan 
kısımları, ABD ve İsrail bayrakları yansıtılarak 
ışıklandırıldı.İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, üç 
tek tanrılı dinin kutsal şehrinin birçok simge 

alanında aynı uygulamaya başvurdu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin yazılı 

açıklamasına göre, Kudüs Belediyesi, ABD 
Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının birinci 

yıldönümü nedeniyle bir kutlama töreni düzen-
lendi.

Netanyahu’dan İran’a Karşı Arap Ülkeleriyle İşbirliği Mesajı
srail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanya-
hu, törende yaptığı konuşmada, Arap ülkeleriyle ilişkilerinde ciddi gelişmeler 
yaşandığına dikkati çekerek, “İsrail ile birçok Arap ve İslam ülkesi arasındaki 
ilişkilerde ilerleme ve yeni bir gelişme süreci yaşanıyor.” dedi.

BM’den Yemen Açıklaması: Hudeyde’de 
Değişim Başlıyor

BM Güvenlik Konseyini (BMGK) Hudeyde An-
laşması’nın uygulanması hakkında bilgilendiren 
Griffiths, BM denetiminde Husilerin Hudeyde, 

Salif ve Ras-Issa limanlarından çekildiğini ifade 
etti. Griffiths, BM’nin Hudeyde limanının etkin 

kullanılabilmesi, gemilerin güvenli yanaşmasını 
sağlayacak seyir fenerleri yerleştirilmesi ve göze-
tleme kulesinin tamiri için bir ekip göndereceğini 
belirterek, “Cumartesi gününden itibaren Hud-
eyde’de 4 binden fazla kişi kamu işlerinde çalış-

maya başlayacak. Hudeyde’deki değişim gerçek” 
dedi.

İran: ABD Ve Siyonist Cephe, Yenilginin Acısını 
Tadacak

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine başkent 
Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan 

Hatemi, Tahran ile Washington arasında yükselen 
tansiyona değinen Hatemi, “İran’ın savunma ve 
askeri hazırlıkları her türlü tehdide karşı en üst 

düzeydedir” dedi.
Bölgedeki aşırılık yanlısı grupların Irak ve Suri-
ye gibi ülkelerde yenilmesiyle Washington’un 

bölgedeki planlarının yenilgiye uğradığını 
savunan Hatemi, “Amerikalılar, bölgedeki meşum 
planlarının başarısız olmasından sonra halkımıza 

karşı ekonomik araçlarla şiddetli ve çok yönlü 
saldırılara yöneldi” diye konuştu.
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Uluslararası Temas Grubu, Caracas’ta Maduro 
Ve Guaido ile Görüştü

AB öncülüğünde Venezüella krizinin çözümü 
için kurulan Uluslararası Temas Grubu (ICG), 

Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve geçtiğimiz 
aylarda kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden 
Ulusal Meclis Başkanı Guaido ile bir araya geldi.
CG, açıklamasında “16 ve 17 Mayıs’ta Uluslararası 

Temas Grubu’nun siyasi bir görevi Caracas’ta 
gerçekleşiyor. Tüm ulusal ilgili aktörlerle to-

plantılar, ICG siyasi misyonunun görüştüğü Nico-
las Maduro ve Juan Guaido dahil olmak üzere en 
üst düzeyde gerçekleştiriliyor” ifadeleri kullanıldı.

  

Bolsonaro, Bütçe Kesintisini Protesto Eden 
Öğrencilere ‘Embesil’ Diye Seslendi

Brezilya’nın seçimle işbaşına gelen aşırı sağcı 
Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, bu kez ülke çapın-

da devam eden eğitim protestolarına yönelik 
garip çıkışıyla gündeme geldi.

Eğitim Bakanlığı’nın nisan ayında açıkladığı, 
temel eğitim ve yükseköğretimdeki elektrik, su 

ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi 
zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler ülkenin 
bütün eyaletlerinde, 200’den fazla şehirde öğren-

ciler ve öğretmenler tarafından protesto edildi.

Sudan’da asker ve muhalefet arasındaki 
müzakereler askıya alındı

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve 
Değişim Bildirgesi Güçleri’ne (ÖDBG) yakın 

bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, göstericilere karşı şiddetin tekrarlanması 

sebebiyle ÖDBG’nin askeri konseyle 
müzakereleri askıya aldığını belirtti. Kaynak, 

“Askeri Konsey, başkentte ordu karargahı 
önündeki barikatları kaldırmak, barışçıl 

gösteri yapan sivilleri güç ve aşırı şiddet 
kullanarak dağıtmak istiyor. Son yaşananlar, 

askeri konseyin geçiş sürecinde ÖDBG ile 
ittifakındaki ciddiyetsizliğini ortaya koydu.” 

ifadesini kullandı.

Senegal’de Başbakanlık Kaldırıldı

Nisan ayında ikinci dönem görevine başlayan 
Cumhurbaşkanı Macky Sall’in duyurduğu baş-

bakanlığın kaldırılmasını öngören anayasa 
değişikliği tasarısı mecliste görüşüldü.

İktidar milletvekilleri, anayasa değişikliğinin 
cumhurbaşkanının daha hızlı çalışmasını ve 

hedeflerine ulaşmasını sağlayacağını savunurken, 
muhalefet bunun cumhurbaşkanına çok fazla güç 

vereceğini belirtti.
Yaklaşık 8 saat süren tartışmaların ardından 

yapılan oylamada, anayasa değişikliği 7 “hayır” 
oyuna karşı 124 “evet” oyuyla kabul edildi. Millet-

vekillerinden 7’si ise çekimser oy kullandı.

Kuzey Kıbrıs’ta Hükümeti Kurma Görevi UBP 
Genel Başkanı Tatar’a Verildi

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre, Cum-
huriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan 
Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin 
istifasının ardından yeni hükümetin kurulması 

konusunda bugün de siyasi parti liderleriyle bir 
araya gelen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, öğle saatlerinde makamında kabul ettiği 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin 

Tatar’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cezayir’de Başsavcı Görevden Alındı
Cezayir devlet televizyonunda yayınlanan 

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, geçici Cum-
hurbaşkanı Bin Salih’in, Bin İsa’yı Başkent 

Başsavcılığı görevinden alarak yerine Yüksek 
Mahkemede Başsavcı Yardımcısı Zagmati 

Bilkasım’ı atadığı belirtildi

Güney Afrika’da Seçimin Galibi 
Afrika Ulusal Kongresi Oldu

Güney Afrika Bağımsız Seçim Komisyonu ver-
ilerine göre, ANC oyların yüzde 57.68’ini alarak 

seçimin galibi olurken, ana muhalefetteki 
Demokratik Birlik (DA) yüzde 20.69 Ekono-

mik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise yüzde 1060 
oranında oy aldı.
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ULUSLARARASI
ORGANİZASYON

VERİLERİ
Hazırlayan: Furkan GÜLEN

Birleşmiş Milletler
Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı (ICC), Libya’da savaş 
suçu suçlamasıyla suçlanan suçlamalarla - eski hükümdar 
MuammarGadaffi’nin oğlu da dahil olmak üzere - üç kişinin 
tutuklanması ve devredilmesinin mağdurlara “güçlü ve ger-
ekli bir mesaj göndereceğini” söyledi.
https://news.un.org/en/story/2019/05/1038171

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DRC) Ebola salgını 
binden fazla can aldı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri AntónioGuterres “tüm Birleşmiş Milletler sisteminin 
desteğini” arttırmasının gerekli olduğunu belirtti.
https://news.un.org/en/story/2019/05/1038161

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel 
Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’ta “anlamlı ve sonuç 
odaklı” müzakerelere yeniden başlama noktasında kayded-
ilen ilerlemelere ilişkin raporunu kapalı oturumda görüştü.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmgkden-kibrista-tara-
flara-daha-fazla-guven-artirici-onlem-cagrisi/1468486

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Peder-
sen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere 
ve ABD’den üst düzey diplomatlarla Suriye konulu istişare 
toplantısında bir araya geldi.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cenevredeki-suriye-konu-
lu-istisare-toplantisi-basladi/1468941

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü 
RavinaShamdasani, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın 
toplantısında, “Macaristan’daki gözaltı merkezlerindeki 
göçmenlerin uluslararası yasalara ve standartlara aykırı 
şekilde kasıtlı olarak gıdadan mahrum bırakıldığı yönündeki 
haberlerden endişe duyuyoruz.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-macaristan-gocmen-
leri-kasitli-olarak-gidadan-mahrum-birakti/1469239

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordi-
natörü NickolayMladenov, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 
artan gerginliğin bir an önce son bulması için İsrail ve Filistinli 
gruplara itidal çağrısında bulundu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-israil-ve-filistin-
li-gruplara-itidal-cagrisi/1470312

Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mah-
kemesi, mahkemeye taraf olan Ürdün’ün savaş suçu işlediği 
isnat edilen Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’i 2015 
yılında tutuklamaması nedeniyle yükümlülüklerini yerine 
getirmediğini onayladı fakat bu yüzden Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyine (BMGK) sevk edilmeyeceği kararını 
verdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ur-
dunun-bmgkye-sevk-edilmesi-kararina-iptal-/1471523

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) 
Filistin Koordinatörü JamieMcGoldrick, İsrail’in Gazze 
Şeridi’ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu 
binaya düzenlediği saldırıya ilişkin, “Bizim için herhangi bir 
sivil unsurun hedef alınması kabul edilemez. Taraflara bu tür 
binaların korunması gerektiğini hatırlatıyoruz.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sivil-unsurlarin-vurulma-
si-kabul-edilemez/1473470

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden FarhanHaq, 
İran nükleer anlaşmasının bölgesel ve uluslararası barış ve 
güvenliğe katkı sağladığını belirterek, anlaşmanın korun-
masını umut ettiklerini söyledi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-iran-nukleer-anlas-
masinin-korunmasi-cagrisi-/1473707

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 
(OCHA), Sahel bölgesindeki güvensizlik ve silahlı saldırıların 
hiç olmadığı kadar arttığı uyarısında bulunarak şiddetten 
etkilenen milyonlarca kişiye yönelik yardımın artırılmasını 
istedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bmden-saheldeki-krize-il-
iskin-uyari/1474468

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heye-
ti’nin (MYK) başkanı Dr. Nasır Hariri, “Birleşmiş Milletler (BM) 
bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz 
kalıyor. Bunun sebebi ise Rusya’nın BM kararlarını daima veto 
etmesi” olduğunu belirtti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-bolgesel-guvenli-
gin-ve-istikrarin-saglanmasinda-yetersiz-kaliyor/1474615
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’deki BeşşarEsed rejimi 
güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı “İdlib Gerginliği Azalt-
ma Bölgesi”nde güvenlik nedeniyle 50 bin kişiye aylık genel 
gıda dağıtımının askıya alındığını bildirdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-idlibde-50-bin-kisi-
ye-gida-yardimini-askiya-aldi/1475102

Avrupa Birliği
Avrupa ekonomisinin 2019 yılında üst üste yedinci yıl 
boyunca genişlemeye devam edeceği ve GSYİH’nın tüm 
AB Üye Devletlerinde artması bekleniyor. Küresel belirsiz-
likler artmaya devam ettikçe, iç dinamikler Avrupa ekono-
misini destekleyecek şekilde belirlenmektedir. Büyümenin 
önümüzdeki yıl tekrar hız kazanması bekleniyor.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_en.htm

Gayri resmi Avrupa Konseyi AB devlet başkanlarını ve 
hükümetini 9 Mayıs 2019’da Romanya’nın Sibiu kentinde 
bir araya getirdi. AB liderleri önümüzdeki yıllarda Birliğin 
stratejik planlarına odaklandılar. Ayrıca, Avrupa Parlamento-
su seçimlerinin sonuçlarını görüşmek üzere 28 Mayıs 2019’da 
Brüksel’de tekrar bir araya gelmeyi kabul etti.
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/europe-
an-council/2019/05/09/

Avrupa Komisyonu DiscoverEU seyahatleri için başvuru-
lar için yeni bir çağrı başlatıyor. AB’deki 18 yaşındakilerin 
hepsine başvuru yapmak için 16 Mayıs 2019’a kadar başvuru 
yapılarak, 1 Ağustos 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 
Avrupa’yı keşfetme fırsatı tanındı.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_en.htm

6. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı’nın ardından 
yayımlanan bildiride, Avrupa Birliği’nin (AB) siyasi gücünü 
arttıracak en önemli adımlardan birinin Türkiye’nin AB üyeliği 
olacağı vurgulanarak, “AB ülkelerinin iç siyaseti ve popülizmi 
bir kenara bırakarak 69 yıl önceki kuruluş felsefesine dönme-
si ve Türkiye’nin Birlik’e üyeliğinin, en anlamlı ve en faydalı 
katılımlardan biri olacağını fark etmesinin zamanı gelmiştir.” 
değerlendirmesi yapıldı.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-ab-uyeligi-ab-
nin-siyasi-gucunu-arttiracak/1474574

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’ın 
nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına 
ilişkin ortak açıklama yayımlayan Avrupa Birliği (AB), Fransa, 
Almanya ve İngiltere’ye Twitter hesabından yaptığı paylaşım-
la cevap verdi. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/irandan-avrupaya-yukumlu-
luklerinizi-yerine-getirin-cagrisi/1474597

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa 
Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Türkiye olarak, 
müzakere sürecinde karşılaştığımız çifte standarda rağmen 
stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği tam üyelik hede-
fine ulaşmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdo-
gan-avrupa-birligi-tam-uyelik-hedefine-ulasmakta-kararliy-
iz/1474620

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, birliğe katılım sürecinde Türkiye’ye AB’yi 
anlatarak insanlarla temasta kalmanın önemli olduğunu ve 81 
ili ziyaret etmeyi arzuladığını vurguladı.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/abyi-anlatmak-ic-
in-tum-turkiyeyi-dolasmak-istiyor/1475081

NATO 
NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, Türkiye’ye İttifak’a 
katkılarından dolayı teşekkür etti ve NATO’nun 6 Mayıs 
2019 Pazartesi günü Ankara’yı ziyareti sırasında Türkiye ile 
dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165855.htm?se-
lectedLocale=en

NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, Kuzey Atlantik Kon-
seyi’nin 29 Daimi Temsilcisi ile 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü 
Ankara’da, Akdeniz Diyaloğunun 25. yıldönümünü kutladı. 
Bunlara Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi ve ortak-
lık forumuna katılan yedi ülkenin (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, 
Moritanya, Fas ve Tunus) üst düzey diplomatları katıldı.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165791.htm?se-
lectedLocale=en

6 Mayıs 2019’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Terörle 
Mücadele Komitesi ve İcra Direktörlüğü’nün üst düzey bir 
heyeti, terör, yabancı terörist savaşçıları ve geri dönenlerin en 
yeni ortaya çıkan tehditlerini ve olası alanları tartışmak üzere 
Brüksel’deki NATO Karargahını ziyaret etti. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165850.htm?se-
lectedLocale=en

Dokuz NATO ülkesinden gelen gemiler canlı havaya katılıyor 
ve füze savunması 7 Mayıs 2019 Salı günü İskoçya kıyılarını 
sondaj ediyor. Tatmin Edici Kalkan Egzersizleri, İngiltere’de-
ki Hebrides eğitim alanında, İskoçya’nın Batı Adaları’nda 
gerçekleştirilecek ve 19 Mayıs’a kadar sürecek. Deniz Kuv-
vetleri Vuruş ve Destek Kuvvetleri NATO, tatbikatını ABD 
Deniz Kuvvetleri adına yürütecektir.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165940.htm?se-
lectedLocale=en

NATO Genel Sekreteri Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsil-
cisi ClareHutchinson, toplumsal cinsiyet ve bölgesel güvenlik 
konulu uluslararası bir seminere katılmak için Kolombiya’yı 
(25-26 Nisan 2019) ziyaret etti. Bogota’da iken, Bayan 
Hutchinson, Kolombiya Savunma Bakan Yardımcısı Diana 
AbaunzaMillares ve Kolombiya Ordusu Cinsiyet Dairesi 
Başkanı Teğmen Albay ClaudiaMartinez de dahil olmak üzere 
bir dizi üst düzey toplantıya katıldı.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165964.htm?se-
lectedLocale=en

NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, NATO’nun güvenlik 
ve terörizmle mücadele konularında kararlı olduğunu belir-
terek, “Önlem müdahaleden çok daha iyidir.” dedi.
Stoltenberg, Ankara’da Çankaya Köşkü’nde düzenlenen 
NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları To-
plantısı’nda konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/nato-genel-sekreteri-stol-
tenberg-onlem-mudahaleden-cok-daha-iyidir/1471792
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri 
JensStoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye’nin S-400 
hava savunma sistemi alımı konularını görüştü.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cavusoglu-stolten-
berg-ile-bir-araya-geldi-/1471765

Şangay İşbirliği Örgütü
6 Mayıs 2019’da SCO Sekreteryası, Heilongjiang Salonu’nu 
faaliyete geçirmek için Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin Diploma-
tik Misyonlar Hizmet Bürosu (BDS) ve Heilongjiang Eyaleti-
nin temsilcileri ile büyükelçiler ve diplomatların katıldığı bir 
törene ev sahipliği yaptı.
http://eng.sectsco.org/news/20190508/535047.html

6 Mayıs 2019’da, SCO Genel Sekreteri Vladimir Norov, Rusya 
Federasyonu Büyükelçiliği ve Genel Sekreteri’ne Çin Halk 
Cumhuriyeti AndreiDenisov’a başsağlığı dilekçesi verdi.
http://eng.sectsco.org/news/20190506/534985.html

25 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Qingdao ve Pekin, 
SCO Gençlik Konseyi’nin ulusal bölümlerinin başkanları ve 
SCO alanındaki diğer gençlik örgütlerinin temsilcileri, 14 Şan-
gay İşbirliği Örgütü’nden 200’den fazla genci “Yeni fırsatlar, 
yeni gelecek” sloganıyla düzenlenen 4. SCO Gençlik Kampın-
da ağırladı.
http://eng.sectsco.org/news/20190502/534976.html

BRICS
Rusya Dışişleri Bakanı SergeiLavrov, Rusya Devlet Başkan-
ları ile Amerika Birleşik Devletleri Vladimir Putin ve Donald 
Trump arasında yeni bir toplantı olasılığını ilan etti. ABD 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 6 Mayıs Pazartesi günü 
yaptığı konuşmada Lavrov, “Başkanlarımız fırsat bulduğunda 
görüşmeyi kabul etti. Bu tür bir fırsatın kendisini sunacağın-
dan ve bunu Kremlin’den duyacağınızdan eminim.” Finlandi-
ya’daki Kuzey Kutbu Konseyi’nin bakanlık oturumunun bitişi.
http://infobrics.org/post/28538/

İslam İşbirliği Örgütü
İslam İşbirliği Teşkilatının (İKÖ) üye ülkelerdeki seçimlerin 
gözleminde oynadığı rolün bir parçası olarak ve Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin resmi daveti üzerine Genel Sekreterya, cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde bir gözlemciler ekibine katılmayı 
Kazakistan’da 9 Haziran 2019’da yapılması planlandı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20859&ref=11806&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İKT) DrYousef Al-Oth-
aimeen, artan nefret ve ayrımcılık tehdidinin ve bunların 
katılımcı formlarının artan tehdidinin üstesinden gelmeye 
yardımcı olmak için diyalog ve kültürlerarası değişim değer-
leri üzerine kurulu bir kültürel barikat oluşturmaya çağırdı.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20865&ref=11809&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ), İsrail işgal kuvvetlerinin Gazze 
Şeridi’ndeki bir dizi Filistinli şehitin hayatını talep ettiği ve 
başkalarına zarar verdiği iddiasını şiddetle kınadı. Bu askeri 
tırmanışı, İsrail’in suçlarının ve uluslararası yasaların, sözleşm-
elerin ve anlaşmaların ihlal edilmesinin bir devamı olarak 
değerlendirdi.

https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20868&ref=11810&lan=en

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (İİT), Dr. Yousef A. 
Al-Othaimeen, İKT heyetini 2-3 Mayıs’ta Azerbaycan Cum-
huriyeti Bakü’de yapılacak olan 5. Kültürlerarası Diyalog 
Forumu’na götürecek.
https://www.oic-oci.org/topic/?t_
id=20850&ref=11804&lan=en

Arap Birliği
Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş 
Milletler (BM), Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, Rusya ve 
Avrupa Birliği) ve dünyadaki insan hakları komisyonlarına 
yapılan çağrıda, Filistin halkına himaye sağlanması ve İsrail’in 
Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlanması istendi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/arap-birliginden-uluslarara-
si-camiaya-israili-durdurun-cagrisi-/1470387

OPEC
OPEC Sekreteryası’nın hesaplarına göre, OPEC’nin on 
dört taşlık sepeti fiyatı, önceki günki 69.88 dolar ile 
karşılaştırıldığında Perşembe günü 69.66 dolardı.
https://www.opec.org/opec_web/en/5348.htm

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düştüğünü 
kaydederek, “Benzin fiyatları düşüyor. OPEC’i aradım, ‘Petrol 
fiyatlarını aşağı çekmeniz lazım’ dedim ve şimdi benzin fiyat-
ları düşüyor.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/trump-petrol-fi-
yalari-konusunda-opeci-aramis/1463580

UNİCEF
Kuzeydoğu Nijerya’da bulunan büyük bir silahlı grubun, 
900’den fazla genci serbest bırakma kararı UNICEF tarafın-
dan memnuniyetle karşılandı.UNICEF, serbest bırakılanların 
normal bir yaşam sürmeleri durumunda uzun vadeli yardıma 
ihtiyaç duyacakları konusunda uyarıda bulundu.
https://news.un.org/en/story/2019/05/1038252

WHO
DSÖ’nün Stratejik Danışma Uzmanları Grubu (SAGE), 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) devam eden 
Ebola salgınındaki aşılama zorluklarını ele almak için yeni 
öneriler yayınladı.
https://www.who.int/news-room/de-
tail/07-05-2019-who-adapts-ebola-vaccination-strat-
egy-in-the-democratic-republic-of-the-congo-to-ac-
count-for-insecurity-and-community-feedback

DSÖ, dijital sağlıkla ilgili konularda bize tavsiyelerde bulun-
mak için küresel bir çok disiplinli teknik grup kuruyor.
https://www.who.int/news-room/detail/10-05-2019-who-
is-establishing-technical-advisory-group-and-roster-of-ex-
perts-on-digital-health
DSÖ, Uluslararası Gıda ve İçecek İttifakı’nın (IFBA), endüstri-
yel olarak üretilen trans yağları 2023 yılına kadar küresel 
gıda tedarikinden elimine etmek için WHO hedefine uyum 
sağlama taahhüdünü memnuniyetle karşılamaktadır.
https://www.who.int/news-room/detail/07-05-2019-who-
welcomes-industry-action-to-align-with-global-trans-fat-
elimination-targets



Mayıs
2019

Mayıs
2019

37

Afrika Birliği
Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Birliği Seçim Gözlem 
Misyonu (AUEOM), 8 Mayıs 2019 Ulusal ve İl Seçimlerinin 
yapılmasıyla ilgili ön değerlendirme ve sonuçlarını serbest 
bırakmak için bir basın toplantısı düzenledi. Basın Toplantısı 
H.E tarafından yapıldı.
https://au.int/en/pressreleases/20190510/aueom-prelimi-
nary-statement-8-may-2019-south-africa-elections

Afrika Birliği Komisyonu (AUC), Malavi Cumhuriyeti’ndeki 21 
Mayıs 2019’daki üçlü seçimler için Uzun Süreli Gözlem (LTO) 
ve teknik yardım görevlerinde bulundu. LTO heyeti yedi uzun 
vadeli gözlemciyi oluştururken, teknik yardım heyeti altı 
teknik ve eğitim uzmanından oluşacak.
https://au.int/en/pressreleases/20190506/au-deploys-long-
term-observers-and-technical-experts-ahead-21st-may-2019

Ekselansları Amira Elfadil Afrika Birliği Komisyonunda (AUC) 
Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mohammed Elfadil, Afrika 
ülkelerini tehlikeli patojenlere karşı korumak için Afrika 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (Afrika CDC) 
yeni bir girişimini başlattı. AUC ‘nin merkezindeki 2. Yıllık 
Küresel Biyo güvenlik Diyalogu’nun açılış töreninde etkinliğe 
dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 hükümet temsilcisi 
ve uzman katıldı.
https://au.int/en/pressreleases/20190508/social-af-
fairs-commissioner-launches-africa-cdc-initiative-pro-
tect-africa

OECD
Yeni bir OECD raporuna göre, hükümetler, daha fazla insanın 
dijital dönüşümün faydalarından faydalanmasına yardımcı 
olmak, otomasyon riskini azaltmak, eşitsizlikleri daraltmak ve 
işsizliği azaltmak için çabalarını hızlandırmalı.
http://www.oecd.org/skills/governments-should-step-up-
their-efforts-to-give-people-skills-to-seize-opportunities-in-
a-digital-world.htm

Son altı yılda, AB ve üye devletleri, ekonomileri ve toplumları 
için kayda değer ilerleme sağlamıştır.
http://www.oecd.org/about/secretary-general/the-eu-a-
people-centred-agenda-an-internati onal-perspective-bel-
gium-may-2019.htm

OECD ülkelerinde istihdam artıyor, ancak çoğu iş nispeten 
düşük verimli, düşük ücretli faaliyetlerde yaratılmaya devam 
ediyor, diyor yeni bir OECD raporu.
En son Verimlilik Göstergeleri Özeti, eğilimin, genel olarak 
zayıf ticari yatırımların verimlilik artışı üzerindeki etkisini 
artırdığını söylüyor.
http://www.oecd.org/sdd/low-productivity-jobs-contin-
ue-to-drive-employment-growth.htm

ASEAN
ASEAN ve bağlı kuruluşları, Cakarta’da düzenlenen ASEAN 
ile İlişkili 3. Varlıklar Forumu’nda daha bütünleşmiş ve insan 
odaklı bir ASEAN’a ulaşmak için işbirliğini nasıl güçlendirebi-
leceklerini tartıştılar.
https://asean.org/asean-associated-entities-strengthen-col-
laboration-towards-vision-2025/

ASEAN Daimi Temsilciler Komitesi, ASEAN-BM Kapsamlı Or-
taklığı kapsamındaki işbirliğini görüşmek üzere 6 Mayıs 2019 
tarihinde BM Kıdemli Yetkilileri ile ASEAN Sekreteryası’nda 
bir araya geldi.
https://asean.org/interface-between-the-committee-of-per-
manent-representatives-to-asean-and-the-united-nations/

Türkiye Cumhuriyeti’nin ASEAN Büyükelçisi Mahmut Erol 
Kılıç, ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi’ye 8 Mayıs 
2019’da ASEAN Sekreteryası’na olan Güven Mektubunu 
sundu.
https://asean.org/ambassador-republic-turkey-asean-pres-
ents-credentials/
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